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                                  Exercici 2019 - 2020 

 

 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa                

Institut Lacetània de Manresa 

Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central           

Ajuntament de Manresa                        

Consell Comarcal del Bages                     

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa EPSEM         

Comissions Obreres                                               

Departament d’Educació                                 

Pimec, Petita i mitjana empresa de Catalunya  

Fapaes 

 

Centres adherits: 

Institut Guillem Catà de Manresa 

Institut Llobregat de Sallent 

Institut Lluís de Peguera de Manresa 

Institut  Mig-Món de Súria 

Institut  Castellet de St Vicenç Castellet 

Institut  Pius Font i Quer de Manresa 

Institut  Quercus de Sant Joan de V. 

Escola  d’Art de Manresa 

Institut  Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages    

Institut Cal Gravat de Manresa 
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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ LACETÀNIA.  CURS 2019 - 2020 

 

Un cop aprovada pel Patronat de la Fundació, us fem arribar la memòria d’activitats de la Fundació Lacetània corresponent al curs 
2019-2020, on queden recollits els fets més rellevants d’aquest exercici. 
 
Un exercici que ha estat marcat, sens dubte, per la pandèmia pel Covid 19 que encara ara estem arrossegant. Just després de poder 
recollir a Madrid el premi obtingut pel Centre de Formació Pràctica com a centre formatiu més ben valorat de l’estat per part de les 
empreses mecanitzadores, el que l’ha fet guanyador del premi Aspromec a l’excel·lència formativa i la celebració dels Premis 
Fundació Lacetània a la sala d’actes de l’institut Lluís de Peguera, com  a mesura de contenció, ens vam veure obligats al tancament 
de les activitats formatives a partir del dia 16 de març; situació que s’allargaria fins ben entrat el juny. 
 
Això ens va portar a explorar nous formats i engegar diferents cursos en format on line en directe. 
Actualment, des de el Centre de Formació Pràctica, es manté una part de la formació on line sense perdre la mirada cap a la 
indústria 4.0 i la formació dels nous perfils professionals que son indispensables. En aquest sentit, el CFP ha estat un dels agents 
formatius del projecte Ocupació al Bages Industrial, impulsat per l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, amb 
l’objectiu de fomentar les vocacions industrials i promoure l’ocupació de qualitat en aquest sector.  
 
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, que completen el conjunt d’activitats que la nostra institució ha fet al 
llarg del curs, també s’ha vist modificat en el seu format, aquest any la Fira de l’estudiant s’ha fet 100% on line. 
 
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.  
 
Gràcies a totes les persones que fan possible continuar endavant amb els objectius de la Fundació. 
 
Sílvia Gratacòs 
Presidenta de la Fundació Lacetània 
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Membres fundadors: 

. Cambra de Comerç i Indústria de Manresa 

. Institut Lacetània 

. Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central 

 

 

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 

. Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya 

. Pimec, Petita i mitjana empresa de Catalunya 

. Fapaes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituts adherits: 

Composició de la Fundació 

 

. 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 

 

 

 

 



 

6 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

FUNDACIÓ LACETÀNIA 

 

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

2 de la Cambra de Comerç i 
Indústria de Manresa 

Consell Comarcal 
del Bages 

Escola Universitària 
Politècnica 

Fapaes 
Pimec  

Petita i mitjana empresa de Catalunya 
Departament d´Ensenyament 

 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 de la Catalunya Central 

Seu Social 

La Fundació Lacetània té la seva seu social a Manresa, a l´Avda. de les Bases de Manresa, 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament 
de Manresa 

Patronal Metal·lúrgica 
del Bages 

President  
President de la Cambra de Comerç i 

Indústria de Manresa. 

Sotspresident 1r, 
Director d’ Institut  Lacetània 

Secretari 
Secretari General de la Cambra 

de Comerç Ind.  Manresa 

1 de l’ Institut  Lacetània  
(Un és el gerent) 

Comissions 
Obreres 

Vocals 
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Directora del CFP, Emma Moreno Puy 

Administratius/ives, tres  persones amb contracte laboral, Eva Franco, Eva Cuadrado i Xavier Vilarroig 

Formadors i resta personal , cinc persones en contracte laboral, Jordi Cuello, Juan A. Juarez, Marcel Masnou, Xavier Martínez, 

Victor Orrit 

 

Composició del Patronat de la Fundació Lacetània el 31 d’agost de 2020  

   

President Presidenta   Sílvia Gratacòs González  

Vicepresident 1r  Francesc Delis Ramos                         

Vicepresident 2n  Xavier Perramon i Ferran     

Secretari   Josep Gràcia i Casamitjana   

Vocals    Gemma Rojas Marsol 

Eloi Hernández Mosella     

    Joan Antoni López Martínez 

                     Lluís Vidal Sixto Orozco 

    Ramon Roig i Camprubí 

    Josep González Álvarez 

    Cristina Cruz Mas 

    Alonso Menor Córdoba 

              Jordi Tragant i Mestres de la Torre 

                                        Marc Vidal Castelló  

    Elvira Garcia Vilanova 

 

 

 

 

 

 

Composició de la Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Lacetània el 31 d’agost de 2020. 

 

President                           Francesc Delis Ramos 

Secretari                            Josep Gràcia  

Vocals                               Xavier Perramon Ferran 

    Josep Gràcia Casamitjana 

    Sílvia Gratacòs  Gonzàlez 
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19 Premis Fundació Lacetània 2.019 

 

El dilluns 9 de març del 2020 a les 7 de la tarda a la Sala d’Actes de l’Institut Lluís de Peguera, es fa 
l’acte de lliurament dels premis de la Fundació al que assisteix l’Il·lustríssim Sr. Valentí Junyent 
Alcalde de Manresa, Sra. Sílvia Gratacòs, presidenta de la Fundació Lacetània i de la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Manresa i Sr. Xavier Alcàntara tècnic en Prospecció Dual i 
Representant dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central 
 
S’enceta aquesta 19na. Edició dels Premis Fundació Lacetània, amb un reconeixement atorgat al 
Centre de Formació Pràctica que penja de la Fundació Lacetània, i que podem dir que, 
actualment, és el centre formatiu més ben valorat de l’estat per part de les empreses 
mecanitzadores, el que l’ha fet guanyador del premi Aspromec a l’excel·lència formativa.  
 
Aquest premi, concedit per l’Associació de Professionals per a la Competitivitat del Mecanitzat, 
reconeix centres formatius i empreses en àmbits com la digitalització, la internacionalització, la 
indústria 4.0 o l’equipament tecnològic. 
 
El premi el van recollir els responsables del CFP, encapçalats per la seva directora, Emma Moreno, 
en una gala que va tenir lloc dijous 20 de febrer a Madrid.  
 
El CFP es va imposar al Centre Integrat de Formació Professional Juan de Herrera de Valladolid i a 
l’escola Politeknika Txorierri de Derio, a Biscaia, els altres dos finalistes en la categoria 
d’excel·lència formativa.  
 
La d’enguany va ser la segona edició dels Premis Aspromec, que aposten per impulsar la competitivitat del sector industrial del 
mecanitzat i per afavorir la cooperació entre les empreses que s’hi dediquen. 
 
El Centre de Formació Pràctica és un referent a Catalunya en la formació adreçada a professionals del sector industrial. Ofereix 
formació especialitzada i suport tècnic a les empreses per impulsar la competitivitat de la indústria del metall del territori.  
 
A continuació, es va passar als reconeixements a les empreses col·laboradores en les pràctiques dels alumnes dels diferents cicles 
formatius dels centres adherits a la Fundació Lacetània. 
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Per l’institut Guillem Catà de Manresa  
Fundació Ampans pels cicles formatius de GM atenció a la dependència / GM de perruqueria  / GS integració social i també de GS 
animació sociocultural .  
Associació de veïns Font dels Capellans de Manresa per la seva col·laboració en els cicles formatius de GS animació Sòcio cultural 
(acolliment de persones en pràctiques i trobades informatives); CFGM atenció a la dependència pel projecte la font et mou; CFGS 
educació infantil ( trobades informatives  i grups de treball/pràctiques); i pel projecte conjunt càpsula formativa intergeneracional 
2.0 amb els alumnes de ESO 
 
Per l’institut Lacetània de Manresa 
Joyeria tous sa, per la seva col·laboració en el departament d'informàtica   
Sarauto, pel CFGM electromecànica CFGM de carrosseria en les dues modalitats, FCT i FP dual   
Joy Solucions d'avaries telescòpiques sl  
 
Per l’institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, pel CFGS animació d'activitats físiques i esportives i CFGS d’ensenyament 
d'animació socioesportiva 
Gimnàs Ateneu i gimnàs Cube 
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Seguidament es va donar la paraula a la Sra. Immaculada Martínez, que va llegir l’acta de la valoració dels premis i va fer la 
presentació dels mateixos 
 
BATXILLERAT 
 
Tercer  premi:  EL PERIODISME ESPANYOL I L’ASCENS DEL III REICH 
Alumne: Mar Torroella Vergés. Tutor: Josep M. Bernal de l’Institut Lacetània   
 
Segon premi:  L’EPIGÈNETICA I EL CÀNCER  
Alumnes: Berta Canal Simon, Maria Sánchez Arias. Tutor: Toni Cano Padullés de l’Institut Lacetània 
 
Primer premi:  ES UN ROBOT CAPAÇ DE RESOLDRE UN CUB DE RUBIK? 
Alumne: Santiago Perez Perez Tutora: Nia Colldeforns de l’Institut Castellet                    
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 
Segon premi:    BONNY   
Alumne: Ivonne Hernández Agüera, Tutora: Cristina Vicente Zancasde l’ Escola d’Art de Manresa     
 
Primer premi:  HEARTFELT  
Alumne: Maria Rubio GarrigaTutora: Cristina Vicente Zancas del’Escola d’Art de Manresa     
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  
 
Tercer premi:  LITTLE MOTOR CLUB       
Alumne: Joan Manel Gabarró SolerTutora: Alèxia Lleonart Pujo de l’Escola d’Art de Manresa     
 
Segon premi:   QUI VIU A CASA MEVA?    
Alumne: Anna Petrus RodríguezTutora: Lidia Moreno Herraiz de l’Escola d’Art de Manresa     
 
Primer premi:   ESPAI QUITXALLA    
Alumnes: Laia Casajuana Fortó i Safae El Ouahabi el Ouahabi. Tutora: Rosa Rincón de l’Institut Guillem Catà 
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Clou l’acte, Il·lustríssim Sr. Valentí Junyent, Alcalde de Manresa i a continuació vam poder gaudir de l’audició dels alumnes del Cor 
Juvenil Sons del Conservatori Municipal de Música de Manresa, dirigit pel professor Francesc Vallès. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de reciclatge per a professorat  

 

S’han organitzat 8 cursos de reciclatge professional per al professorat, a través del Departament d’Ensenyament. El de Hidràulica en 

format presencial i la resta en format on line en directe. 

- Qualitat per a tallers de mecànica -model 5S i SMED  (10 alumnes) 

- Comptabilitat avançada   (15 alumnes) 

- Eines digitals per avaluar i gamificació a l’imatge personal   (21 alumnes)  

-  Eines digitals per avaluar i gamificació a l’imatge personal   (20 alumnes)  

- Hidràulica   (8 alumnes) 

- Mastercam   (16 alumnes) 

- Mindfulness   (20 alumnes) 

- Mindfulnes   (20 alumnes) 
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28a. Fira de l’estudiant 

 

L’edició de 2020 de la Fira de l’Estudiant, com la majoria d’actes d’aquest any, ha hagut 

de modificar-se el seu format a conseqüència de la pandèmia generada per la Covid-19 i 

per tal de garantir la seguretat dels assistents i minimitzar el risc de contagi, aposta per 

fer-se totalment en format on line. 

 

Durant els dies del 15 a 18 d’abril, al portal: firaestudiant.cat, vam tenir activa la 

plataforma amb diferents vídeos dels itineraris formatius i tota la informació referent al 

Batxillera, Les PAU, ponderacions, programes de formació i inserció, cicles formatius, 

universitats... 

 

També vam poder assistir en directe a dues conferències a través del canal Zoom. 
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Va quedar anul·lada la Jornada d’orientació educativa que estava prevista pel 8 d’octubre. 

 

Dins de l’apartat d’orientació acadèmica i professional, es crea una espai dedica a l’orientació acadèmica i professional, dins de la 

web del Servei Educatiu del Bages. 

 

També podem accedir al llibret general dels itineraris formatius pel curs 2020 - 2021 
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INSTITUT GUILLEM CATÀ (Manresa) 

 

INFORME SOBRE ELS CONVENIS DE FCT DURANT EL CURS 2019-20 

 

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 sit. de dependèn. Glòria Casas 

 CFGM Comerç      Àngels Masats 

 CFGM Cures Auxiliar Infermeria   Meritxell Roig/ Irene Calixto/Ester Martínez/ Ceci Duarri 

 CFGM Estètica     Carme Baró/ Montse Permanyer 

 CFGM Fusteria i moble    Martí Tort 

 CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar    Àngels Bolancé 

 CFGS Animació sociocultural i tur.   Laia Costa 

 CFGS Educació infantil    Purificación Jaime 

 CFGS Gestió Vendes i espais Comercials  Montse Coll 

 CFGS Laboratori diagnòstic clínic   Alberto Diaz 

 Estada a l’empresa de batxillerat   Àlex de Sande 

 CFGS Integració Social    Judit Ruiz/Marta Muñoz 

 CFGS Disseny i moblament    Carles Lapeña 

 

En negreta s’indiquen els cicles que han tramitat algun conveni a través de la Fundació durant aquest curs 2019-20 
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Valoració dels resultats 

 

Globalment 

 

Durant el curs 2019/20 la matriculació de l’alumnat susceptible de fer FCT ha augmentat en 9  alumnes respecte dels curs anterior. 

S’ha incorporat un nou cicle de grau superior Disseny i moblament en modalitat Dual, però només s’ha fet 1r curs i degut al Covid-

19 l’inici de les pràctiques es farà el curs vinent. 

 

ALUMNAT MATRICULAT A LA FCT 

CICLE /CURS 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

CFGM APSD 15 28 36 23 27 26 20 27 16 21 

CFGM Comerç DUAL 24 26 36 31 30 35 31 16 21 30 

CFGM CAI 49 59 60 48 45 48 48 48 61 53 

CFGM Estètica 11 24 26 32 26 19 24 25 24 22 

CFGM Fusteria i moble 12 8 36 14 12 12 12 9 17 16 

CFGM F. E. P. Tèxtils        6 7 4 

CFGM  Perruqueria 22 20 37 25 20 23 28 20 15 26 

CFGS ASCT 26 19 49 33 39 32 34 25 23 21 

CFGS Educació Infantil 29 28 31 33 29 27 36 30 31 30 

CFGS GV i Espais com. 33 33 33 36 30 9 13 20 17 15 

CFGS LDC 13 18 14 25 21 26 17 23 24 23 

CFGS TIS 0 0 0 0 0 0 7 28 31 33 

CFGS Disseny i moblament          0 

Total cicles formatius 234 263 358 300 279 257 270 271 287 296 
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Acords (abans convenis) 

 

El nombre d’acords 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 hi ha hagut una disminució del nombre d’acords totals. Concretament hi ha 111 acords menys que el curs passat. 

Aquesta disminució s’explica per l’aturada general de la FCT/DUAL derivada del Covid-19. Tot i que també hem de dir que respecte 

fa dos anys la diferència és de 31 acords i per tant tampoc és tan gran. Com es pot observar, el curs passat va ser excepcional per 

comerç. 

 

NOMBRE D’ACORDS PER CICLES 

CICLE / CURS 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

CFGM APSD 20 32 29 20 33 25 22 20 19 21 

CFGM Comerç dual 11 9 13 18 12 31 62* 55* 99* 22* 

CFGM CAI 64 58 13 44 39 51 48 48 54 61 

CFGM Estètica 15 25 28 61 47 39 25 28 29 32 

CFGM Fusteria i moble 12 4 16 14 12 11 14 8 21 9 

CFGM F. E. P. Tèxtils         7* 5 

CFGM  Perruqueria 12 22 29 28 25 21 17 16 18 12 

CFGS ASCT 29 32 44 74 67 40 58 72 50 33 

CFGS Educació Infantil 33 31 29 42 37 43 55 40 33 32 

CFGS GV i Espais com. 9 14 16 23 10 15 24 10 15 8 

CFGS LDC 14 19 8 20 14 29 20 17 26 19 

CFGS TIS 0 0 0 0 0 0 7* 7* 31* 37* 

Total cicles formatius 219 246 225 344 296 305 352 321 402 291 

 

*Convenis FCT + Dual. 



 

17 

 

 

CONVENIS DE 

PRÀCTIQUES 

 

 

GUILLEM 

CATÀ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓ LACETÀNIA 

 

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 5 alumnes al CFGM de perruqueria i 4 al CFGS de Gestió de ventes i 

màrqueting.  Això suposa un total de 9 alumnes becats, Un nombre que ha disminuït respecte el curs anterior, degut al Covid-19. 

Pel que fa al nombre total d’empreses col·laboradores amb la FCT han estat 119, hi ha hagut una disminució de les empreses 

respecte l’any passat, també derivat a l’aturada general de les FCT/Dual. D’altra banda, 12 alumnes, han estat contractats 

posteriorment per aquestes empreses col·laboradores.  

 

 

EMPRESES COL·LABORADORES 

CICLE/ CURS 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

CFGM APSD 11 15 15 15 15 20 16 14 12 12 

CFGM Comerç dual 9 6 11 7 9 11 27 12 30 7 

CFGM CAI 1 5 6 4 5 5 5 5 7 6 

CFGM Estètica 10 15 22 24 31 18 23 16 26 15 

CFGM Fusteria i moble 19 4 12 14 12 8 6 6 9 10 

CFGM F. E. P. Tèxtils          3 

CFGM  Perruqueria 14 14 23 23 25 19 14 13 17 6 

CFGS ASCT 21 19 38 29 33 21 28 33 28 15 

CFGS Educació Infantil 30 26 24 31 33 17 30 31 19 15 

CFGS GV i Espais com. 9 13 11 15 10 10 11 7 8 6 

CFGS LDC 14 7 3 22 10 14 14 14 14 9 

CFGS TIS 0 0 0 0 0 0 3 3 12 15 

Total cicles formatius 118 124 161 168 182 143 177 154 188 119 
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Exempcions 

 

Ha disminuït en 9 el nombre d’exempcions trameses aquest curs escolar respecte de l’any anterior. De les exempcions del 25% n’hi 

ha hagut 2 menys que el curs passat, del 50% n’hi ha hagut 6 menys i del 100% se n’ha demanat 1 menys. Això va variant cada any 

en funció de l’experiència laboral prèvia dels alumnes. 

 

EVOLUCIÓ DE LES EXEMPCIONS 

EXEMPCIONS 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

PARCIAL 25% 28 51 34 42 24 28 29 30 32 30 

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

TOTAL 100% 21 27 37 24 11 18 6 24 22 21 

TOTAL 55 85 76 71 46 56 41 66 65 56 

 

EVOLUCIÓ DE LES EXEMPCIONS DEL 25% 

CICLES FORMATIUS 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

CFGM APSD 2 2 3 2 2 1 4 2  1 

CFGM Comerç dual 0 0 0 0 0 4 0 0   

CFGM CAI 6 10 5 6 1 4 0 7 6 4 

CFGM Estètica 0 2 3 2 3 2 0 0 1  

CFGM Fusteria i moble 0 0 0 0 0 0 0 0  3 

CFGM  Perruqueria 0 0 3 0 1 0 0 2  1 

CFGS ASCT 6 4 5 6 4 2 7 4 3 2 

CFGS Educació Infantil 3 18 12 11 4 4 13 6 7 4 

CFGS GV i Espais com. 4 4 2 6 1 1 0 0 4 0 

CFGS LDC 7 11 1 9 8 10 5 7 7 5 

CFGS TIS       0 2 4 8 

Total cicles formatius 28 51 34 42 24 28 27 30 32 30 
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EVOLUCIÓ DE LES EXEMPCIONS DEL 50% 

CICLES FORMATIUS 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

CFGM APSD 1 0 0 0 1 1 1 0   

CFGM Comerç dual 0 0 0 0 0 0 0 0   

CFGM CAI 2 4 4 1 4 5 1 1 3 2 

CFGM Estètica 0 0 0 0 0 0 0 1   

CFGM Fusteria i moble 0 0 0 0 0 0 0 0 3  

CFGM  Perruqueria 0 0 0 0 0 0 0 0   

CFGS ASCT 3 1 1 2 6 3 3 6 1  

CFGS Educació Infantil 0 1 0 1 0 0 0 0   

CFGS GV i Espais com. 0 1 0 0 0 0 1 1   

CFGS LDC 0 0 0 1 0 1 0 0   

CFGS TIS       0 3 4 3 

Total cicles formatius 6 7 5 5 11 10 6 12 11 5 
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EVOLUCIÓ DE LES EXEMPCIONS DEL 100% 

CICLES FORMATIUS 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

CFGM APSD 0 2 7 10 4 3 0 8 1 1 

CFGM Comerç dual 0 1 1 0 0 1 0 0   

CFGM CAI 6 12 18 4 2 5 1 4 5 4 

CFGM Estètica 0 0 1 1 0 0 2 2  1 

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

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

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

CFGS Educació Infantil 3 1 1 2 0 1 0 0  1 

CFGS GV i Espais com. 1 4 3 1 2 0 0 1 2 4 

CFGS LDC 1 0 0 1 1 0 0 0  1 

CFGS TIS       0 6 6 2 

Total cicles formatius 21 27 37 24 11 18 6 24 22 21 
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INSTITUT LACETÀNIA (Manresa) 

 

Coordinador de FCT Jordi Brunet  

Coordinador de DUAL Francesc Comas 

 

Equip de tutors:  

CFGM  Gestió administrativa a    Josep Gonzalez 

CFGM  Gestió administrativa b    David Oliveras 

CFGS  Administració i finances a i b    Mercè Calavera 

CFGS  Projectes d'edificació     Raquel Morales 

CFGM  Instal·lacions elèctriques automàtiques  Joaquin Pareja 

CFGM  Instal·lacions de telecomunicació   Joel González 

CFGS  Automatització i robòtica industrial   Carles Antequera 

CFGS Manteniment electromecànic   Xavier Gómez 

CFGM  Mecanització      Fèlix Vàzquez 

CFGS Programació de la pro. fabricació mecànica  Ivan Férez 

CFGS Disseny en fabricació mecànica   Ivan Férez 

CFGM  Sistemes microinformàtics i xarxes a   Joan Ramon Raluy 

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes b  Xavier Vila 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web  Àlex Garcia 

CFGS Administració de sistemes info. en la xarxa  Josep Escoda 

CFGM  Instal·lacions i mante. de conducció de línies Miquel Orive 

CFGS Mecatrònica industrial    Antoni Montiel 

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils  Genis Jo 

CFGS Carrosseria      M. Teresa Borrego 

CFGS  Automoció      Josep Pintó 

 BATXILLERAT      Jordi Sunyer 

 PFI EE02      Rubèn Sales 
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Visites 

 
Durant el curs 2019 s’han dut a terme diferents visites a empreses de la comarca per la col·laboració  en els convenis de FCT i DUAL, 
les mes destacades son: Hitachi, Cooperativa de Guissona i Tecnoconverting 
 
Igualment, els tutors d’FCT de cada una de les especialitats han realitzat les visites periòdiques per fer el seguiment i tancament de 
les estades FCT i estades dual.  
 
Durant aquest curs, no s’ha pogut fer cap sessió de formació de tutors d’empresa per els convenis en DUAL ni les Comissions de 
seguiment del DUAL per els problemes sobrevinguts del Covid 19 
 
Relació d’empreses homologades 
 
Al llarg d’aquest curs s’han homologat 92 empreses. Això significa que o bé no havien acollit mai cap estudiant en pràctiques o bé 
n’havien acollit i han decidit incorporar estudiants d’especialitats diferents a les que havien acollit anteriorment. També, el nombre 
es mes baix  
 

Donacions empresarials 

 

Pel que fa als convenis de pràctiques d’FCT i d’FP Dual gestionats durant el curs 2019 - 2020 per la Fundació Lacetània, la xifra total 

és bastant inferior degut a l’aturament de les pràctiques dels alumnes per el confinament per la Covid-19 

 

La facturació total per convenis ha reportar uns ingressos de 77.930,85 € i les beques un total de 39.157,50 
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Segueix destacant l’existència d’alguns departaments que el percentatge de donacions empresarials via convenis és 0%. 
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Destacar la incorporació de l’institut Lluis de Peguera que a partir de finals de curs, passa la gestió dels 

convenis de pràctiques de l’assignatura “Estada a l’Empresa” a la Fundació.  

 

La Fundació també passarà a fer-ne el seguiment de l’alumne amb el tutor/a de l’empresa,  i tancament del 

quadern un cop finalitzades les pràctiques. 

 

 

 

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

 

Pel que fa a la donació de la beca dels alumnes en pràctiques, es fa una 

modificació a la plana web de la Fundació Lacetània, en la que hi ha una pestanya 

amb el nom de: Responsabilitat Social Corporativa 

 

La característica essencial de la RSC és la voluntat de les empreses d'incorporar 

accions de participació activa en la societat i el medi ambient.  

El compromís amb la responsabilitat social contribueix al canvi cap a una 

economia global sostenible. 

 

D’aquesta manera, podem agrair a les empreses i organitzacions que, de forma 

voluntària, realitzen aquestes contribucions que nosaltres transformem en 

equipament per a la millora contínua de la Formació Professional de l’alumnat i, 

en definitiva, per dur a terme un ensenyament de qualitat, per tant, en un futur, 

en benefici de les empreses de la nostra comarca.  

 

Pel tema de protecció de dades, s’ha fet la comunicació a les empreses via e-mail, reportant un registre de les confirmacions 

rebudes. Solament les empreses que ens han confirmat l’autorització, son les que sortiran a la web. 
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La Fundació Lacetània, titular del Centre de Formació Pràctica  CFP, va néixer l’any 1990 de les voluntats de: 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

 

Fruït d’harmonitzar els criteris de gestió de les pràctiques dels alumnes a les empreses i d’enfortir les relacions entre els centres 

d’FP de la comarca amb el món empresarial. 

 

A mitjans del 2001, es crea el CFP, de la voluntat d’un conjunt d’institucions i d’empreses per tal  dotar a la comarca del Bages d’un 

centre de formació pràctica per al sector del metall. 

 

El consens entre el sector públic i el sector privat va permetre que actualment el CFP sigui un centre de referència de la formació. 

L’objectiu inicial del Centre de Formació Pràctica, és el de donar suport a la formació contínua i al reciclatge dels treballadors del 

sector del metall i de la indústria en general, obtenint així: 
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Treballadors més qualificats. 
Millor competitivitat de les empreses. 
Els membres promotors del Centre de Formació Pràctica són els següents: 
 

AJUNTAMENT DE 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 MECANITZAC., 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 

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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L’equip actual del Centre de Formació Pràctica:  

 

 Direcció: Emma Moreno Puy  

 Àrea de Formació: Xavier Martínez  Fitó, Marcel Masnou Andrés, Víctor Orrit Moncunill, Jordi Cuello Garcia 

 Àrea de Mecanització:  Xavier Martínez Fitó, Víctor Orrit Moncunill, Juan Juárez Cervilla 

 Àrea de Disseny i Metrologia: Marcel Masnou Andrés, Jordi Cuello Garcia. 

 Administració: Eva Franco Puigmartí,  Eva Cuadrado Abat i Xavier Vilarroig 

 

Els membres de la comissió executiva són: 

 

 Ajuntament de Manresa: Cristina Cruz 

 Cambra de Comerç de Manresa: Sílvia Gratacòs 

 Patronal Metal·lúrgica del Bages: Xavier Perramon (president) i Sergi Gonfaus (TEKNIA MANRESA, SL) 

 PIMEC- Catalunya Central: Josep Gonzalez 

 UPC Manresa: Marc Soler 

 EURECAT: Juanjo Martín 

 Comissions Obreres: Lluís Vidal Sixto 

 Assessors: Sebastià Catllà i Vicenç Mauri 

 Centre de Formació Pràctica: Emma Moreno 

 Empreses: 

o INOXFORMA, SL: Jordi Serra 

o MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMÁTICO, SA: Josep Pujol 

o ARTIFICIAL: David Casas 
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El CFP ofereix formació especialitzada i qualificada en: 

 Formació contínua o de reciclatge. 

 Formació ocupacional. 

 Formació específica. 

 

Relacionada amb les àrees de: 

 Creació de producte. 

 Fabricació mecànica. 

 Automatització i Indústria 4.0 

 Metrologia, verificació i control.  

 Manteniment industrial. 

 Soldadura  

 Productivitat industrial 

 Excel·lència operativa 

 

Preparem professionals per a treballar al sector industrial 

Millorem la formació de professionals en actiu 

Formem persones a l’atur i que puguin reorientar la seva carrera 

Fem formació a mida per a les empreses 
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Col·laboració amb QRM Institut per impartir programes de formació de: 

 Quick Response Manufacturing 

 Lean Manufacturing 

 5S 

 Smed 

 Programa líders 

 Gestió de projectes 
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El Centre de Formació Pràctica disposa de 1.000m2, distribuïts en diferents espais 

 

 Disseny, 

 Mecanització - CNC 

 Automatització i Control 

 Verificació industrial 

 Aules 

 

Les instal·lacions del Centre de Formació Pràctica  

queden dividides de la següent manera: 
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 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. 

 Plegadora AMADA 

 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. 

 3 Impressores 3D 
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L’activitat industrial està immersa en una etapa de transició, passant d'una organització tradicional a un tipus d'organització molt 

més flexible.  

 

En aquest marc, el capital humà esdevé un factor essencial per a la competitivitat i s’ha convertit en un factor clau de la cadena 

productiva.  

 

Les modificacions contínues del perfil del treballador i els canvis tecnològics, s'han d'abordar des de diverses instàncies per tal de 

disposar de la força laboral adequada per respondre als reptes que constantment apareixen. 

 

Per això, hem decidit ser nosaltres qui ens desplacem a l’empresa amb els nostres equipaments, per facilitar la formació dels equips 

de humans de l’empresa, i aportar els coneixements necessaris per gestionar i realitzar amb èxit la seva tasca, en un entorn cada 

vegada més exigent.                                       

 

 

 

Ens desplacem a l’empresa per que aquesta rebi una formació a mida a les seves necessitats. 
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El programa pilot de Mecanització per Arrencament de Ferritja en format DUAL de 540 hores, va finalitzar el desembre del 

2019, fent-se una primera pròrroga del contracte de Formació i Aprenentatge de sis mesos, on es va impartir una part del 

Certificat de Professionalitat de nivell 3 de Mecanització d’alta velocitat i alt rendiment. 

Aquesta va finalitzar al juny del 2020 

 

Les empreses col·laboradores juntament amb els alumnes, son: 

 

 Maquinaria Para El Pulido Automàtico SA Albert Álvarez 

 Utilmat Gonbel, SL    Vanessa González Salvador 

 J-Tooling Barcelona, SL   Aleix Rodríguez Aguado 

      Daniel Montañès Segura 

      Edgar Navio Rubio 

      Ricard Navio Rubio 

 

A conseqüència de la Covid 19, a partir de l’abril es va treballar en aula virtual 
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L’arribada de la Industria 4.0 o les tecnologies de les denominades Fàbriques del Futur ens canviarà la forma de dissenyar i fabricar, 

ja que ens permetrà personalitzar millor el producte i també evolucionar-lo més ràpidament. 

 

En aquesta evolució tecnològica tant disruptiva dels recursos industrials caldrà reciclar una gran part de la nostra força de treball en 

automatismes, robòtica, fabricació additiva i també com poder aprofitar el gran potencial la intel·ligència artificial, i l’Internet de les 

coses (IoT). 

 

Davant d’aquest gran repte també volen tornar a ser capdavanters, i per això estem desenvolupant un Laboratori de Industria 4.0 

per a la Formació a fi d’ajudar a les empreses a seguir sent competitives en l’arribada de 4ª revolució industrial.   
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Suport tècnic a l’empresa  

Assessorament en tecnologies de: 

 

 Fabricació mecànica 

 Disseny 

 Metrologia 

 Prototipatge. 

 

Serveis d’inserció laboral per l’estudiant i cerca de tècnics per a l’empresa 

Vincular les demandes de les empreses amb els perfils dels alumnes que s’estan formant al CFP. 
 

Divulgació tecnològica  

 Formació en Disseny i CNC pels enginyers. UPC Manresa 

 Fórmula Student: Dynamics UPC Manresa 

 Fórmula Student: Escola Elisava 

 Fórmula Student: UPC Eco Racing UPC Terrassa 
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TECNOLOGIA 
Assessorament 

I

n

s

e

r

c

i

ó

 

l

a

b

Universitat 

Disseny 

C
N
C 

CNC FP FP 

Metrologia 

Prototips 

Empreses 
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Una de les novetats d’aquest curs ha estat el canvi d’imatge d’algunes de les aules, així com dues de les parets 

del taller. Això ha estat possible per la col·laboració entre les empreses: 

 

Hexagon, empresa líder global en sensors, software i solucions autònomes, col·labora amb el CFP amb llicencies 

de software de disseny, CAD-CAM (WorKNC i EdgeCAM), NC Simul i metrologia. També ha proveït el CFP amb un 

braç tridimensional de metrologia tant de palpació com òptic amb el seu software corresponent. 

Hexagon potencia la eficiència, productivitat i qualitat a través de totes les àrees industrials: manufacturació, 

infraestructura, prevenció i mobilitat.  
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L’objectiu principal de Tecnocim, és conèixer els reptes dels clients, 

entendre’ls, analitzar-los i solucionar-los. Ofereix solucions 

CAD/CAM/ERP a mida de amb un enfocament global: formació en el 

funcionament de productes. Suport Hottline indefinidament. 

Aplicacions personalitzades segons necessitats específiques.  

Des de el naixement del Centre de Formació Pràctica, l’any 2001, 

Tecnocim ha donat suport al Centre, ajudant-lo a créixer i a 

convertir-se en el centre de referència que és avui. 

 

Tungaloy Iberica, líder mundial en fabricació d’eines de tall, 

plaquetes i materials de fricció, ha un col·laborador del CFP des del 

principi, i manté una relació molt activa organitzant jornades, 

formacions i presentacions comercials tant presencial com webinars.  

Tungaloy i treballa conjuntament amb els enginyers del CFP i 

equipades maquines del Centre amb plaquetes i eines de tall. 
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Zoller Ibérica ofereix solucions innovadores de smart factoriy. Fruit de la col·laboració amb el Centre de 

Formació Pràctica una màquina Smile 400 CNC, que permet un perfecte ajustament, medició i gestió de les eines 

de manera ràpida i precisa. Aquesta nova màquina permetrà formar millor els nostres alumnes per tal que 

puguin aportar un plus de qualitat a la cadena de producció i contribuir a millorar la competitivitat de els 

empreses industrials gràcies a l’ús d’eines digitals. 

 

L’espai de Zoller Ibérica al CFP es complementa amb el software de processament d’imatges Pilot 3.0 i un cockpit 

amb TMS Tool Manager Solutions, amb el que s’aconsegueix un perfecta gestió i control de les eines. Un sistema 

modular hiperconnectat que, gràcies al seu sistema automatitzat, permet incrementar els cicles de producció de 

manera eficient, a la vegada que contribueix a reduir costos i parades de màquina. 
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Evolució del nombre de cursos. Curs 2001/2002 – 2019/2020.  

 
 

 

Evolució del nombre d’hores. Curs 2001/2002 – 2019/2020. 
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Evolució del nombre d’alumnes. Curs 2001/2002 – 2019/2020. 
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DENOMINACIÓ DURADA ALUMNES INICI CURS FI CURS PROMOTOR 

 

CATIA V5 90 6 03/09/2019 20/09/2019 AUDI 

 

SOLDADURA SMAW/MIG/MG. GRUP 1 24 5 09/09/2019 19/09/2019 ICL GROUP 

 

FABRICACIÓ ASSISTIDA PER ORDINADOR. 
CNC 

52 18 13/09/2019 20/12/2019 UPC 

 

SOLDADURA SMAW/MIG/MG. GRUP 2 24 6 23/09/2019 03/10/2019 ICL GROUP 

 

ROBOTICA 60 16 16/09/2019 20/11/2019 UPM 

 

CAD CAM AMB NX 30 12 17/09/2019 17/10/2019 UPM 

 

WORK NC 40 8 23/09/2019 27/09/2019 AUDI 

 

INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS 20 10 23/09/2019 23/10/2019 UPM 

 

LIDERS DE PRODUCCIÓ 47 15 24/09/2019 21/11/2019 QRM 

  SOLDADURA TIG 60 14 18/09/2019 04/12/2019 UPM 

  PROGRAMACIÓ EN ROBOTICA 30 5 26/09/2019 12/12/2019 INOXFORMA 

  MAQUINES ESPECIALS PLANXA 400 16 30/09/2019 21/01/2020 OBI 

  USEFUL ENGLISH  40 16 09/10/2019 10/06/2020 UPM 

  CNC FAGOR 40 16 14/10/2019 13/11/2019 UPM 

  ENGLISH A2,B (MATINS) 75 11 15/10/2019 03/03/2020 UPM 

  ENGLISH A2,B (TARDES) 75 13 15/10/2019 03/03/2020 UPM 

  METROLOGIA 30 2 22/10/2019 20/11/2019 SOLPEY 

  
Mecantizació per arrenacment de ferritja 630 18 21/10/2019 

12/04/2020 
covid 

30/6/20 
SOC 

  CNC HAAS 125 18 21/10/2019 20/12/2019 CIO 

  
Fabriucació additiva per impressio en 
3D 

30 17 25/10/2019 29/11/2019 UPM 

  SOLDADURA BASICA 45 15 04/11/2019 10/12/2019 CIO CAL GALLIFA 

  Disseny i mecanització per ordinador 40 21 04/11/2019 04/12/2019 UPM 
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CAD-CAM. Nivell 1. MASTERCAM 

  Automatismes II 60 13 05/11/2019 22/01/2020 UPM 

  
Torn Convencional 8 4 05/11/2019 05/11/2019 

MANUFACTURES 
DFERRO 

(GUISSONA) 

  CATIA V5 112,5 5 11/11/2019 29/11/2019 AUDI 

  CONCEPTES BÀSICS DE PNEUMÀTICA 5 2 20/11/2019 20/11/2019 PROTOTEKNIA 

  CNC HAAS 12 2 05/12/2019 22/01/2019 TALLERS PALÀ 

  
MUNTATGE I POSTA EN MARXA DE 
MAQUINÀRIA I BENS D'EQUIP 

730 18 09/12/2019 04/06/2020covid31/7/20 SOC 

  
CNC FAGOR. TORN I FRESA 12 4 09/12/2019 10/12/2019 

MAS-SOLER  2000 
(Els Hostalets de 

Balenyà) 

  
Mecantizació per arrenacment de ferritja 630 18 20/01/2020 

02/06/2020 
covid 

31/7/20 
SOC 

  Autocad electrical 15 5 20/01/2020 05/02/2020 TECNOSPIRO 

  
DISSENY I MECANITZACIÓ PER ORDINADOR 
CAD-CAM NIVELL I. MASTERCAM NIVELL II 

40 16 28/01/2020 12/03/2020 UPM 

  
CNC HEDENHAIN 40 17 06/02/2020 

02/04/2020 
covid 

31/7/20 
UPM 

  DISSENY 3D INVENTOR 20 9 11/02/2020 19/02/2020 ROQUET 

  CNC HAAS 12 2 11/02/2020 12/03/2020 TALLERS PALÀ 

  INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS 20 23 09/02/2020 09/03/2020 UPM 

  
LIDERS DE QUALITAT 45 9 19/02/2020 

29/04/2020 
covid 

QRM 

  5'S I SMED 16 18 04/03/2020 08/04/2020 UPM 

  
CNC HAAS. TORN I FRESA 16 5 05/03/2020 

19/03/2020 
covid 

MECAMETAL (Sant 
Just Despí) 

  CATIA V5 (AUDI) 30 2 09/03/2020 13/03/2020 AUDI 
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SOLIDWORKS  30 12 12/03/2020 

07/05/2020 
covid 

UPM 

  FISCALITAT OPERATIVA 60 21 05/05/2020 30/07/2020 CECOT 

  NOMINES I SEG. SOC 30 25 09/05/2020 20/06/2020 UPM 

  GESTIO DE L'ESTRÉS 20 13 05/05/2020 26/05/2020 CECOT 

  
MATRIUS, ACERS AVANÇATS, DISSENY I 
MANTENIMENT 

40 28 05/05/2020 17/06/2020 CECOT 

  INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS (ON LINE) 20 11 05/05/2020 04/06/2020 UPM 

  MINDFULNESS 30 23 09/05/2020 20/06/2020 UPM 

  ELECTRICITAT INDUSTRIAL 60 18 25/05/2020 30/07/2020 UPM 

  PNEUMATICA (MATINS) 30 12 26/05/2020 24/07/2020 UPM 

  PNEUMATICA (TARDES) 30 19 25/05/2020 15/07/2020 UPM 

  AUTOCAD (ON LINE) 30 18 26/05/2020 25/06/2020 UPM 

  MASTERCAM (online) 40 17 02/06/2020 23/07/2020 UPM 

  PRL C5 20 26 16/06/2020 26/06/2020 UPM 

  PRL C9 20 15 22/06/2020 07/07/2020 UPM 

  CNC HAAS  205 12 25/06/2020 29/07/2020 CIO 

  
Torn Convencional 8 2 01/07/2020 01/07/2020 

MD FERRO 
(GUISSONA) 

  PRL C4 8 13 01/07/2020 02/07/2020 UPM 

  INTRODUCCIO AL CADCAM.WORKNC 15 2 03/07/2020 31/07/2020 MODELS MIQUEL 

  SOLDADURA  60 13 06/07/2020 23/07/2020 UPM 

  MASTERCAM (online) 30 21 06/07/2020 22/07/2020 ensenyament 

 

Total: 59 cursos 4616,5 771 
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Ajuntament
2%

Diputació
17%

Generalitat (SOC)
55%

Consel Comarcal
3%

Cambra
4% Ampans

3%

Empreses
16%
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A LA FORMACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Consolidació de cursos per aprendre 
anglès. És cada vegada més necessari en 
l’entorn laboral. Per aquest motiu, el CFP 
ha inclòs a la seva programació de cursos 
per aquesta tardor dues propostes 
formatives que tenen per objectiu 
capacitar els professionals per utilitzar 
l’anglès en el seu dia a dia a la feina. 
Aquests cursos, que són 100% 
subvencionats, estan oberts a 
professionals de qualsevol sector. 

Jornada de presentació de les novetats 
MasterCAM 2020, amb el títol: ET 
MOSTREM LES PECES CLAU PER DUR LA 
TEVA EMPRESA AL SEGÜENT NIVELL 
El dia 21 de novembre es presenten 
novetats 
10:15 Tecnocim: el teu soci tecnològic 
360º gràcies a dues peces clau: 
– RPS: el teu quadre de comandaments en 
la gestió de processos industrials 
– M3MH: maximitza les prestacions i la 
precisió de la teva Màquina Eina 
11:30 Coffee Break 
12:00 Cas Pràctic. Gestió del Setup, 
Mecanitzats, Mesurament i Verificació 
d’una peça 

 
15 alumnes d’11 empreses acaben una 
nova edició del curs Líders de Producció al 
Centre de Formació Pràctica, un innovador 
programa formatiu pensat per 
professionalitzar i millorar les capacitats 
de lideratge dels professionals que 
s’encarreguen de coordinar els processos 

de producció en tallers i petites empreses 
industrials. 
El Programa Líders és una proposta 
impulsada pel Centre de Formació Pràctica 
i QRM Institute que té un enfocament clar 
cap al lideratge i la gestió d’equips, amb la 
voluntat de donar eines a una figura 
professional clau a les petites indústries 
del territori. 
Al llarg del curs tots els participants 
elaboren un pla de treball per a la seva 
empresa, que és supervisat pels 
formadors i que es presenta a la direcció. 
Els alumes de les anteriors edicions del 
Programa Líders en destaquen 
l’enfocament cap a les noves tendències 
del mercat i la capacitat per aplicar els 
coneixements apresos al dia a dia de les 
empreses. Paral·lelament a Líders de 
Producció, el CFP també ofereix la 
formació Líders de Manteniment, 
adreçada als encarregats de manteniment 
de les empreses. 
El CFP i l’institut Lacetània participen en 
un projecte europeu sobre formació i 
indústria 4.0. 
 
El Centre de Formació Pràctica i l’institut 
Lacetània de Manresa han començat a 
treballar en un nou projecte europeu que 
té per objectiu implementar continguts 
d’indústria 4.0 a la formació professional, 



 
 

 

 

47 

 

ACTIVITAT 

INSTITUCIONAL I 

ALTRES DADES 

D’INTERÈS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE FORMACIÓ 

PRÀCTICA 

 

FUNDACIÓ LACETÀNIA 

 

desenvolupant nous aprenentatges per tal 
que el món docent assumeixi aquest nou 
repte que redefinirà els processos 
industrials i per al qual serà necessari 
disposar de professionals preparats.  

El projecte, a més dels dos centres 
manresans, compta amb socis de Portugal 
i Alemanya i treballa en àmbits com la 
robòtica, l’electricitat, l’electrònica, la 
mecatrònica, la simulació, la impressió 3D 
o el big data. Es tracta d’àrees de 
coneixement que tenen un paper central 
en la revolució de la indústria 4.0 i en les 
quals tant el CFP com l’institut Lacetània 
es proposen formar nous professionals 
que puguin gaudir de les millors 
oportunitats. 
La primera reunió del projecte va tenir lloc 
a Stuttgart i hi van participar 
representants de l’institut Max-Eyth-
Schule de Stuttgart, l’Institut Centre de 

Formació Professional de la Indústria 
Metal·lúrgica i Metal·lomecànica (CENFIM) 
de Portugal, el CFP i l’institut Lacetània. 
Durant aquesta trobada, es va fer una 
visita a l’empresa Pilz, dedicada a la 
fabricació de components electrònics per 
a la seguretat i prevenció de riscos. 
El projecte s’allargarà fins al mes de març 
del 2021 i hi participaran 6 alumnes de 
cada país.  
 

 
El Centre de Formació Pràctica ha estat 
acreditat com a Centre Solidworks, el que 
li permetrà ampliar l’oferta formativa en 
l’àmbit de la fabricació mecànica i 
acreditar els alumnes amb certificats 
oficials reconeguts internacionalment. 
Solidworks és un programa àmpliament 
utilitzat al sector industrial en els àmbits 
del disseny de peces i conjunts 3D, 
mecanismes i cinemàtica, anàlisi i 
simulació per elements finits, simulació de 
fluids, motlles d’injecció, sistemes 
elèctrics, mecanitzat per control numèric, 
fabricació additiva, disseny sostenible, 
visualització avançada i documentació 
tècnica. 

Esdevenir Centre Acreditat Solidworks 
permet al CFP disposar de 60 llicències 
educatives del programa que inclouen la 
màxima funcionalitat. A més, els alumnes 
podran disposar d’una llicència com la del 
centre als seus ordinadors personals per 
estudiar i fer pràctiques des de qualsevol 
lloc. El programa també ofereix material 
lectiu als professors, amb nombrosos 
cursos en diverses matèries d’enginyeria i 
fabricació mecànica. 
D’altra banda, a partir d’ara el CFP serà 
centre certificador dels alumnes en els 
seus coneixements de Solidworks. 
Aquesta certificació es fa mitjançant 
exàmens unificats internacionalment, que 
tenen validesa per tota la vida 
professional de l’alumne i són molt bon 
valorats per les empreses industrials a 
l’hora de seleccionar especialistes amb 
coneixements pràctics. Els certificats 
disponibles actualment són els de Design 
Associate, Professional i Expert, Peces de 
Xapa, Peces Soldades, Disseny Sostenible, 
Simulació, Superfícies, Motlles i 
Documentació. 
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies 
a la col·laboració del CFP amb l’empresa 
CIMWORKS, partner educatiu de 
Solidworks que ofereix el seu 
assessorament i suport, així com també 
continguts formatius professionals per 
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garantir que la preparació dels alumnes 
estigui a l’alçada de les exigències de les 
empreses industrials en les quals 
treballaran. 
 

El Centre de Formació Pràctica de 
Manresa és el centre formatiu més ben 
valorat de l’estat per part de les empreses 
mecanitzadores, el que l’ha fet guanyador 
del premi Aspromec a l’excel·lència 
formativa. Aquest premi, concedit per 
l’Associació de Professionals per a la 
Competitivitat del Mecanitzat, reconeix 
centres formatius i empreses en àmbits 
com la digitalització, la 
internacionalització, la indústria 4.0 o 
l’equipament tecnològic. 
El premi el van recollir els responsables 
del CFP, encapçalats per la seva directora, 
Emma Moreno, en una gala que va tenir 
lloc dijous passat a Madrid. El CFP es va 

imposar al Centre Integrat de Formació 
Professional Juan de Herrera de Valladolid 
i a l’escola Politeknika Txorierri de Derio, a 
Biscaia, els altres dos finalistes en la 
categoria d’excel·lència formativa. La 
d’enguany va ser la segona edició dels 
Premis Aspromec, que aposten per 
impulsar la competitivitat del sector 
industrial del mecanitzat i per afavorir la 
cooperació entre les empreses que s’hi 
dediquen. 
L’any passat, el CFP ja va ser guardonat 
amb el premi Promoció del Territori del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i 
Graduats de Manresa (CETIM). 
El Centre de Formació Pràctica de 
Manresa ha reforçat el seu equipament 
amb l’adquisició d’una nova plegadora 
d’última generació de la marca japonesa 
Amada. La màquina va estar exposada 

durant la fira Advanced Factories que va 
tenir lloc a Barcelona i va ser també 
durant la fira que es va signar oficialment 
la seva compra per part de la presidenta 
de la Fundació Lacetània, entitat titular del 
CFP, Sílvia Gratacòs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nova màquina s’utilitzarà per oferir 
cursos de formació en les tecnologies més 
avançades i converteix el Centre de 
Formació Pràctica en l’únic a Catalunya en 
disposar d’aquesta tecnologia. 
La màquina adquirida és una plegadora 
ergonòmica per al processament de peces 
petites, que permet el plegat de peces de 
fins a 1270 mm de llarg. És una màquina 
còmode i de programació intel·ligent, 
dotada d’un control numèric que permet 
la programació off-line. Disposa d’una 
àmplia gamma d’eines, subjeccions i 
suports de matrius. És una màquina amb 
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baix consum elèctric i d’oli, a més de ser 
poc sorollosa. 
Abans de l’adquisició, responsables del 
CFP van recollir les opinions tant dels 
docents que imparteixen la formació de 
tall i plegat de xapa com de diferents 
empreses del sector afiliades a la Patronal 
Metal·lúrgica de la Catalunya Central. Tots 
van coincidir en que una màquina amb 
prestacions modernes i ben equipada. 
La compra ha estat possible gràcies a la 
signatura d’un conveni de col·laboració 
entre el Centre de Formació Pràctica de la 
Fundació Lacetània i Amada, que s’afegeix 
als ja signats amb altres socis industrials 
com Hexagon, Tecnocim, Helion-Tungaloy, 
Haas o Solidworks i que permeten al CFP 
disposar de les darreres tecnologies per 
continuar sent un centre de referència en 
la formació industrial a Catalunya. 

 
El dia 16 de març es suspèn tota l’activitat 
programada al centre, com a mesura de 

contenció del Covid-19, seguint les 
instruccions del Departament de Salut. 
Es prenia la decisió de tancar a partir del 
dia 16 de març i fins el dia 27 març, 
ambdós inclosos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Però la realitat ens va portar a allargar la 
situació fins ben entrat el juny. 
a l’abril, el Centre de Formació Pràctica va 
adaptar la seva oferta formativa a la 
situació de confinament i s’engega la 
oferta formativa en format on line en 
streaming, un format que permet que els 
alumes segueixin en directe les 
explicacions del professor. Tots els cursos 
són totalment subvencionats i s’adrecen a 
professionals de qualsevol sector, així com 
a persones en situació d’atur i molt 

especialment a totes aquelles afectades 
per ERTOs. 
Els cursos que s’ofereixen en aquesta 
modalitat són d’interpretació de plànols; 
nòmines i seguretat social; gestió de 
l’estrès; matrius, acers avançats, disseny i 
manteniment; fiscalitat operativa i 
mindfulness.  
Actualment, aquesta oferta formativa s’ha 
afegit a la formació presencial i ha permès 
donar resposta a les necessitats 
formatives de treballadors i empreses en 
un moment com aquest. 

 
Des del Centre de Formació Pràctica 
col·laborem amb el Summit People & Agile 
by QRM Institute Spain, un congrés virtual 
els dies 7 i 9 de juliol. 
Les empreses col·laboradores del CFP 
disposen d’un 15% en el preu de la 
inscripció.  
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�U��V	�W�X	 YZ[	�\]������	����U��V	 Ẑ�	�\��U��_�VV���	[V �U��V�V�[��	[V �̀ZU	��� a	V	�
�X	���
Z
bcdecfg hicjkflmnok�p�qcrfgkdnok�s�ic�gckctudc�ic����� I-&(%7-R<�v�<wx � y%(B-:S�v�<Rxbz{b|qhz}~�



Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 24/09/2019 a les 09:35

El SOC aprova els cursos de
formació ocupacional del Centre de
Formació Pràctica per a 2019-20
Es faran dues edicions del curs de Mecanització per arrencament de ferritja i una
del curs de Muntatge i posada en marxa de bens d'equip i maquinària industrial

El CFP engegarà els nous cursos per a la temporada 2019-20 | CFP

El Centre de Formació Pràctica ja té aprovats els cursos de formació ocupacional per a la
temporada 2019-2020, que tindran per objectiu formar persones aturades per tal que puguin
trobar feina al sector industrial del territori. Els cursos que han estat aprovats i que seran finançats
pel Servei d'Ocupació de Catalunya són el de Mecanització per arrencament de ferritja, del qual se'n
faran dues edicions, i el de Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial.

El primer curs que començarà, el proper mes d'octubre, serà el de mecanització, una formació que
assoleix uns nivells molt alts d'inserció laboral entre els alumnes que el cursen, ja que es tracta
d'un perfil professional molt sol·licitat per les empreses. Es tracta d'un curs de 550 hores
totalment subvencionat que començarà el dia 18 d'octubre. Les persones que hi estiguin
interessades poden adreçar-se al CFP al telèfon 93 875 72 79 i al correu electrònic cfp@cfp.cat
(mailto:cfp@cfp.cat) .

Últimes places per al curs de CNC màquines especials planxa

El proper dilluns 30 de setembre començarà un curs de CNC màquines especials planxa, que

Pàgina 1 de 2
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s'ofereix dins del programa Ocupació a la Indústria Local que impulsen la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Manresa i que també està finançat pel SOC. En aquests moments queden les
últimes places lliures per a aquesta formació de 400 hores que permetrà als participants adquirir
coneixements clau per treballar al sector industrial com interpretació de plànols, programació,
mecanització o soldadura. Aquest curs també està totalment subvencionat i inclou 80 hores de
pràctiques en empreses. Es fa en horari de dilluns a divendres, de 2/4 de 4 de la tarda a 9 del
vespre.
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 24-09-2019 a les 19:00h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,302

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 103.542,900 -1.094,90

CAC 40 5.628,330 -2,43

DAX 12.307,150 -35,18

Dow Jones 26.744,710 -205,28

Eurostoxx 50 3.532,050 -4,92

FTSE 100 7.291,430 -34,65

FTSE MIB 21.901,010 1,13

Ibex 35 9.118,200 24,60

IGBC (Col mbia) 12.956,010 -36,94

Preu Var.

IGPA ( ile) 25.195,830 -108,03

Latibex 4.942,300 -19,50

Merval (Argentina) 27.796,660 -1.355,39

Mexbol (M xic) 43.229,930 -273,86

Nasdaq 100 7.698,323 -120,29

Nasdaq Comp. 7.983,845 -128,62

Nikkei 225 22.098,840 19,75

S&P 500 2.965,620 -26,16

Stoxx 50 3.220,680 -0,93

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 96,850 95,10 96,85 1,40 1,47 31,06

ACERINOX 7,874 7,87 8,05 -0,13 -1,57 -3,54

ACS CONST. 35,110 35,11 35,63 -0,22 -0,62 3,78

AENA 164,150 161,60 164,30 2,30 1,42 20,92

AMADEUS IT 66,300 65,02 66,88 0,82 1,25 8,97

ARCEL.MITTAL 12,800 12,77 13,18 -0,23 -1,73 -29,59

B. SABADELL 0,861 0,85 0,87 0,00 0,28 -13,94

BANKIA 1,685 1,67 1,71 -0,00 -0,06 -34,20

BANKINTER 5,658 5,63 5,72 -0,00 -0,07 -19,38

BBVA 4,670 4,65 4,73 -0,02 -0,33 0,74

CAIXABANK 2,345 2,34 2,39 -0,01 -0,26 -25,88

CELLNEX TELECOM 37,840 37,07 38,15 0,68 1,83 79,67

CIE AUTOMOT. 22,340 22,34 22,70 -0,20 -0,89 4,20

ENAGAS 20,920 20,56 20,94 0,29 1,41 -11,39

ENCE 3,340 3,34 3,44 -0,00 -0,06 -39,11

ENDESA 23,940 23,64 23,94 0,23 0,97 18,93

FERROVIAL 26,490 26,11 26,59 0,19 0,72 49,70

GRIFOLS 27,390 26,95 27,57 0,29 1,07 19,61

IBERDROLA 9,436 9,31 9,44 0,09 0,92 34,45

INDITEX 27,840 27,59 28,02 0,22 0,80 24,56

INDRA A 8,015 8,02 8,21 -0,07 -0,80 -2,67

INM.COLONIAL 10,710 10,70 10,80 -0,02 -0,19 31,65

INT.AIRL.GRP 5,412 5,33 5,49 0,08 1,50 -16,22

MAPFRE 2,480 2,46 2,50 -0,01 -0,24 6,90

MASMOVIL 18,300 18,04 18,54 0,28 1,55 -6,15

MEDIASET ESP 6,000 5,99 6,09 -0,04 -0,66 9,29

MELIA HOTELS 7,160 7,09 7,20 0,01 0,14 -12,79

MERLIN PROP. 12,690 12,64 12,83 -0,10 -0,78 18,62

NATURGY 24,380 24,18 24,41 0,04 0,16 9,52

RED ELE.CORP 18,260 18,18 18,30 -0,01 -0,05 -6,33

REPSOL 14,165 14,09 14,38 -0,14 -0,98 0,60

SANTANDER 3,629 3,63 3,71 -0,03 -0,75 -8,66

SIEMENS GAMESA 13,365 13,21 13,49 0,15 1,14 25,61

TELEF NICA 6,866 6,87 6,96 -0,02 -0,32 -6,45

VISCOFAN 42,380 42,34 43,02 -0,16 -0,38 -11,93

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,101 0,20

en 117,950 0,23

L i ra 0,882 0,27

Franc u 1,085 0,29

Corona ueca 10,654 0,22

$ anad 1,459 -0,05

$ ustrali 1,620 0,20

Petroli

Brent 21 d s 63,47

Metalls

Or 1.534,6

La ministra d’Indústria, Co-
merç i Turisme en funcions, Reyes
Maroto, va informarahir que dels
600.000 turistes afectats per la fa-
llida de Thomas Cook, 150.000 es-
tan de viatge en diferents països,
53.000 dels quals a l’Estat espa-
nyol. D’aquests, 5.000 són a Cata-
lunya, a més de 35.000 a les Canà-
ries, 13.000 a les Balears i sense
quantificar a Andalusia i la Comu-
nitat Valenciana.

Maroto va dir que Espanya
sol·licitarà al Regne Unit que re-
forci el seu pla de contingència
per als turistes afectats en territori
espanyol, que segons l’Autoritat
de l’Aviació Civil (CAA) britànica
són 30.000, i més de 53.000 segons
els càlculs de les administracions
espanyoles. La ministra, que es va
reunir amb els responsables de
Turisme de les comunitats més
afectades per la caiguda de l’his-
tòric operador britànic, va dir que
aquestes dades han estat aporta-
des per la CAA, i que serien
450.000 els turistes que han con-
tractat un paquet de vacances a
l’operador i no podran gaudir-ne.

Per als 150.000 afectats que es-
tan de viatge, el pla de contingèn-
cia inclou 1.000 vols a 55 països
fins al pròxim 6 d’octubre, dels
quals se n’han mobilitzat 64 per
portar a casa 14.700 turistes, però
es desconeix quants corresponen
al mercat espanyol, va afegir. La

CAA ha decidit posar el pla de
contingència per països i no per
nacionalitats, cosa que dificulta
conèixer quina és l’afectació entre
els residents espanyols, i d’aquí «la
importància que Thomas Cook
comparteixi més informació de la
que ha transmès a l’autoritat bri-
tànica. Volem saber també quants
espanyols estan afectats per po-
der donar-los garanties que el re-
torn que han de fer a Espanya es
fa en temps i en forma» i, si no, ac-
tivar, a través de la xarxa exterior
d’ambaixades, un servei necessari
d’acord amb la situació d’excep-
cionalitat que s’està gestionant, va
afegir la ministra.

Després de confirmar que els
hotelers espanyols estan dispo-
sats a assumir part del deute de
Thomas Cook per evitar la fallida,
va avançar que Espanya treballa
per poder salvar algunes filials de
l’operador britànic. Així, el Go-
vern treballa amb Alemanya i
Suècia per evitar la fallida en par-
ticular de les dues filials que ope-
ren al mercat espanyol, Condor i
Thomas Cook Escandinavia.
També va dir que hi ha hagut con-
verses «al més alt nivell» amb
aquests dos governs perquè totes
dues filials segueixin funcionant,
almenys aquesta temporada que
ja s’acaba.

EFE MADRID

El cas Thomas Cook afecta
5.000 turistes a Catalunya
El Govern central avança que hi ha 53.000 persones «atrapades» a Espanya

EP

Turistes fan cua davant dels mostradors de Thomas Cook, a Palma
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El Centre de Formació Pràctica
de Manresa ja té aprovats els cur-
sos de formació ocupacional per
a la temporada 2019-2020, que
tindran per objectiu formar per-
sones aturades per tal que puguin
trobar feina al sector industrial del
territori. Els cursos que han estat
aprovats i que seran finançats pel
SOC són el de Mecanització per
arrencament de ferritja, del qual
se’n faran dues edicions, i el de
Muntatge i posada en marxa de
béns d’equip i maquinària indus-
trial. El primer curs que comen-
çarà, el proper mes d’octubre, serà
el de mecanització, un perfil pro-
fessional molt sol·licitat per les
empreses. Es tracta d’un curs de
550 hores totalment subvencionat
que començarà el dia 18 d’octu-
bre. Les persones interessades
poden adreçar-se al telèfon 93 875
72 79 i al correu cfp@cfp.cat.

REDACCIÓ MANRESA

El CFP ja té
aprovats els
cursos per a la
temporada
2019-2020

Castellbell i el Vilar manté ober-
tes les inscripcions per a la cin-
quena jornada de networking que
tindrà lloc el 4 d’octubre a Can Pa-
dró. La trobada tractarà la innova-
ció i l’estratègia a l’empresa amb
una ponència del consultor Mi-
quel Lladó. La jornada mantindrà
un espai de networking perquè les
empreses i professionals del terri-
tori estableixin contactes. Els par-
ticipants també podran participar
en les activitats de motor pròpies
de Can Padró. Personalitats polí-
tiques hi han confirmat l’assistèn-
cia, com els diputats al Parlament
Eusebi Campdepadrós i Jordi Mu-
nell; el diputat de Turisme de la
Diputació, Joan Luis Ruiz; la pre-
sidenta del Consell del Bages, Es-
tefania Torrente; l’alcalde de Man-
resa, Valentí Junyent; i l’alcaldessa
de Castellbell i el Vilar, Montserrat
Badia.

REDACCIÓ MANRESA

Inscripcions
obertes a 
la jornada de
networking
de Castellbell 

El Tribunal de Justícia de la
Unió Europea ha donat la raó a
Google en el seu litigi amb les au-
toritats franceses i ha dictat que
els motors de cerca com el gegant
nord-americà poden limitar
l’aplicació de l’anomenat «dret a
l’oblit» a la UE, i per tant mantenir
els continguts retirats dels domi-
nis europeus accessibles des de
fora de la UE. Així, la Justícia eu-
ropea descarta que existeixi un
«dret a l’oblit» global, com prete-
nia el regulador de protecció de
dades francès, encara que també
avisa Google que, a més de retirar
les versions disponibles en els di-
ferents estats membres, haurà
d’«adoptar mesures que impedei-
xin de manera efectiva o dificultin
seriosament» als internautes ac-
cedir des d’algun país de la UE als
enllaços controvertits que seguei-
xin disponibles fora del bloc.

EP BRUSSEL·LES

Google pot
mantenir fora
de la UE els
continguts amb
«dret a l’oblit»
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 08-11-2019 a les 18:02 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,270

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 108.917,900 -662,70

CAC 40 5.889,700 -1,29

DAX 13.228,560 -60,90

Dow Jones 27.626,150 -48,65

Eurostoxx 50 3.699,650 -7,03

FTSE 100 7.359,380 -47,03

FTSE MIB 23.534,490 31,46

Ibex 35 9.393,700 -53,60

IGBC (Col mbia) 13.349,250 -123,63

Preu Var.

IGPA ( ile) 23.428,450 36,42

Latibex 5.143,400 -46,20

Merval (Argentina) 34.263,380 -1.605,83

Mexbol (M xic) 43.785,320 -334,58

Nasdaq 100 8.231,866 12,22

Nasdaq Comp. 8.452,577 18,06

Nikkei 225 23.391,870 61,55

S&P 500 3.085,780 0,60

Stoxx 50 3.337,290 -2,47

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 94,600 91,80 96,30 1,85 1,99 28,01

ACERINOX 9,684 9,34 9,75 0,24 2,54 18,64

ACS CONST. 35,630 35,04 36,50 -0,40 -1,11 5,32

AENA 167,500 166,75 168,05 -0,30 -0,18 23,39

AMADEUS IT 71,460 70,20 71,82 0,38 0,53 17,46

ARCEL.MITTAL 15,456 15,21 15,76 -0,01 -0,08 -14,98

B. SABADELL 1,040 1,02 1,05 -0,01 -0,72 3,95

BANKIA 1,812 1,79 1,84 -0,04 -2,26 -29,20

BANKINTER 6,406 6,35 6,51 -0,13 -2,05 -8,72

BBVA 4,958 4,92 5,00 -0,03 -0,62 6,96

CAIXABANK 2,785 2,74 2,81 -0,01 -0,46 -11,98

CELLNEX TELECOM 37,330 36,74 37,77 0,20 0,54 89,39

CIE AUTOMOT. 23,060 22,88 23,30 -0,24 -1,03 7,56

ENAGAS 23,040 22,95 23,24 0,01 0,04 -2,41

ENCE 3,956 3,87 4,00 -0,07 -1,79 -27,88

ENDESA 23,910 23,64 24,00 0,25 1,06 18,78

FERROVIAL 26,110 25,62 26,11 0,26 1,01 47,56

GRIFOLS 28,750 28,21 28,75 0,11 0,38 25,55

IBERDROLA 8,968 8,85 8,99 0,09 1,04 27,79

INDITEX 27,520 27,50 28,27 -0,76 -2,69 24,10

INDRA A 9,520 9,35 9,54 0,09 0,95 15,60

INM.COLONIAL 11,610 11,55 11,64 0,05 0,43 42,72

INT.AIRL.GRP 6,280 6,12 6,32 -0,05 -0,73 -2,78

MAPFRE 2,566 2,56 2,59 -0,01 -0,39 10,60

MASMOVIL 21,260 21,16 21,54 -0,04 -0,19 9,03

MEDIASET ESP 5,634 5,57 5,74 0,06 1,08 2,62

MELIA HOTELS 7,500 7,29 7,56 0,09 1,15 -8,65

MERLIN PROP. 12,950 12,93 13,09 -0,05 -0,38 21,05

NATURGY 23,930 23,73 24,10 0,05 0,22 7,50

RED ELE.CORP 17,785 17,66 18,05 -0,17 -0,92 -8,77

REPSOL 15,040 14,88 15,16 -0,10 -0,69 6,82

SANTANDER 3,762 3,75 3,83 -0,08 -2,18 -5,31

SIEMENS GAMESA 12,690 12,27 12,71 0,21 1,72 19,27

TELEFONICA 6,856 6,85 7,09 -0,01 -0,12 -6,58

VISCOFAN 49,020 48,72 49,56 -0,54 -1,09 1,87

Divises
Preu Var.% 

$ 1,102 -0,29

en 120,260 0,41

L i ra 0,862 0,02

Franc 1,099 0,08

Corona ueca 10,700 -0,58

$ Canad 1,456 -0,05

$ Austr lia 1,608 -0,36

Petroli

Brent 21 d s 62,34

Metalls

Or 1.464,1

ICL Iberia va fer pública ahir la
cinquena edició de la Memòria de
Sostenibilitat. Es tracta d’un ex-
haustiu document que recull els
indicadors de l’empresa relatius a
l’exercici del 2018. 

Amb aquesta publicació, ICL
manté el seu «compromís de
transparència i responsabilitat so-
cial», segons va afirmar l’empresa
en una nota de premsa. 

Entre les dades, destaca el rè-
cord de producció i venda de mi-
neral: s’ha venut més sal que mai,
1.281.509 tones. Les xifres de la
potassa també són bones, amb
944.389 tones venudes. La Memò-

ria també reflecteix la inversió de
64 milions d’euros que l’empresa
va fer l’any passat i la generació
d’un valor econòmic directe de
287 milions.

Carles Aleman, president d’ICL
Iberia, va afirmar ahir que el 2018
va ser un any de millora en pro-
cessos, producció i eficiència:
«Hem millorat el procés de treball
i, en conseqüència, la nostra efi-
ciència tant a les mines com a les
plantes. Aquesta millora es reflec-
teix, en part, en l’augment de la
producció de potassa i sal i les se-
ves vendes respecte a l’any ante-
rior. Però el 2018 també és l’any en
què s’ha inaugurat la planta de

purificació de sal a Sallent. Una
instal·lació a través de la qual pro-
duïm sal purificada per al sector
del desgel de carreteres i que, en
el futur, servirà per a la restauració
dels dipòsits de sal». 

Un altre dels aspectes positius
de les dades de la Memòria de
Sostenibilitat del 2018 és la millo-
ra en la seguretat dels treballadors
i treballadores d’ICL. I és que les
xifres mostren una disminució
tant de la freqüència com de la
gravetat dels accidents. Segons
ICL, la inversió en formació en se-
guretat es tradueix en una clara re-
ducció de les ràtios d’accidentali-
tat. 

REDACCIÓ MANRESA

ICL va vendre 1,3 milions de
tones de sal i gairebé 1 milió
de potassa l’any passat
L’empresa destaca la millora de la seguretat en la Memòria de Sostenibilitat 

ECONOMIA
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Societat | Redacció | Actualitzat el 27/11/2019 a les 13:43

Quinze alumnes acaben una nova
edició del curs Líders de Producció al
CFP
És la tercera edició d'un innovador programa que pretén professionalitzar la figura
de l'encarregat de producció de tallers i petites empreses industrials

Alumnes del curs Líders de Producció al CFP | CFP

Quinze alumnes d'onze empreses diferents han acabat la tercera edició del curs Líders de
Producció del Centre de Formació Pràctica, un innovador programa formatiu pensat per
professionalitzar i millorar les capacitats de lideratge dels professionals que s'encarreguen de
coordinar els processos de producció en tallers i petites empreses industrials.

El Programa Líders és una proposta impulsada pel Centre de Formació Pràctica i QRM Institute que
té un enfocament clar cap al lideratge i la gestió d'equips, amb la voluntat de donar eines a una
figura professional clau a les petites indústries del territori.

Al llarg del curs tots els participants elaboren un pla de treball per a la seva empresa, que és
supervisat pels formadors i que es presenta a la direcció. Els alumnes de les anteriors edicions del
Programa Líders en destaquen l'enfocament cap a les noves tendències del mercat i la capacitat
per aplicar els coneixements apresos al dia a dia de les empreses. Paral·lelament a Líders de
Producció, el CFP també ofereix la formació Líders de Manteniment, adreçada als encarregats de
manteniment de les empreses.
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Últimes places per al curs de
manteniment industrial al CFP
Redacció 10.12.2019 | 23:46

El Centre de Formació Pràctica disposa de les últimes places per al curs de formació ocupacional de

Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial, un curs totalment subvencionat

que permet als alumnes que l'acaben obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2. El curs va

començar dilluns però durant tota la setmana hi ha marge per incorporar-hi nous alumnes. La formació

té una durada de 630 hores, fins al 4 de juny del 2020, més 80 hores de pràctiques en empreses. Les

persones que hi estiguin interessades cal que contactin al telèfon 93 875 72 79.
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Últimes places per al curs
subvencionat de manteniment
industrial al CFP
El curs ha començat aquest dilluns però durant tota la setmana hi ha marge per
incorporar-hi nous alumnes

El curs de manteniment industrial ha començat aquest dilluns | CFP

El Centre de Formació Pràctica disposa de les últimes places per al curs de formació ocupacional
de Muntatge i posada en marxa de bens d'equip i maquinària industrial, un curs totalment
subvencionat que permet als alumnes que l'acabin obtenir un certificat de professionalitat de
nivell 2. El curs ha començat aquest dilluns però durant tota la setmana hi ha marge per incorporar-
hi nous alumnes. La formació té una durada de 630 hores, fins el 4 de juny del 2020, més 80
hores de pràctiques en empreses. Les persones que hi estiguin interessades cal que contactin el
més aviat possible amb el CFP per telèfon, al 93 875 72 79, o per correu electrònic a cfp@cfp.cat
(mailto:cfp@cfp.cat) .

D'altra banda, es mantenen obertes les inscripcions per al segon curs ocupacional d'aquesta
temporada, que començarà el 13 de gener. Es tracta d'una nova edició del curs de Mecanització per
arrencament de ferritja, de 550 hores i que s'impartirà fins el mes de maig del 2020 en horari de
tardes. Tots dos cursos ofereixen una formació molt demanada per les empreses del territori i
aconsegueixen uns índexs d'inserció laboral superiors al 80% entre els alumnes que els cursen.

A partir del mes de gener, el CFP també posarà a disposició de les empreses i professionals de la
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indústria una nova programació de cursos de formació continuada, d'una durada més curta i que
s'adapten a les necessitats reals de les empreses de la Catalunya Central. En les properes
setmanes es donarà a conèixer aquesta programació i s'obriran inscripcions per als diferents cursos.
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 10-12-2019 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,277

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 110.304,300 -672,90

CAC 40 5.848,030 10,78

DAX 13.070,720 -34,89

Dow Jones 27.904,750 -4,85

Eurostoxx 50 3.671,780 -0,40

FTSE 100 7.213,760 -20,14

FTSE MIB 23.122,820 165,92

Ibex 35 9.321,100 -33,50

IGBC (Col mbia) 13.290,880 102,88

Preu Var.

IGPA ( ile) 23.760,550 96,00

Latibex 5.095,900 -45,30

Merval (Argentina) 35.579,440 -829,63

Mexbol (M xic) 42.478,780 527,19

Nasdaq 100 8.373,625 10,88

Nasdaq Comp. 8.633,908 12,08

Nikkei 225 23.410,190 -20,51

S&P 500 3.136,870 0,91

Stoxx 50 3.322,930 -2,80

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 91,950 91,15 92,50 -0,10 -0,11 24,42

ACERINOX 9,844 9,71 9,98 -0,11 -1,14 20,60

ACS CONST. 35,100 34,47 35,31 0,24 0,69 3,75

AENA 166,350 164,45 167,30 0,05 0,03 22,54

AMADEUS IT 72,180 71,30 72,34 -0,30 -0,41 18,64

ARCEL.MITTAL 15,814 15,58 16,04 -0,32 -2,00 -13,01

B. SABADELL 1,024 1,01 1,04 -0,01 -1,40 2,40

BANKIA 1,771 1,75 1,79 -0,02 -1,14 -30,82

BANKINTER 6,422 6,40 6,50 -0,08 -1,23 -8,49

BBVA 4,760 4,68 4,77 0,00 0,08 2,69

CAIXABANK 2,671 2,66 2,72 -0,05 -1,91 -15,58

CELLNEX TELECOM 38,640 38,48 39,03 -0,39 -1,00 96,24

CIE AUTOMOT. 21,080 20,72 21,34 -0,20 -0,94 -1,68

ENAGAS 22,550 22,40 22,62 0,05 0,22 -4,49

ENCE 3,634 3,59 3,72 -0,08 -2,26 -33,75

ENDESA 24,240 24,03 24,34 -0,04 -0,16 20,42

FERROVIAL 27,130 26,72 27,22 0,02 0,07 53,32

GRIFOLS 31,220 30,62 31,25 0,03 0,10 36,33

IBERDROLA 8,792 8,71 8,82 -0,00 -0,02 25,28

INDITEX 28,620 28,43 28,90 -0,11 -0,38 29,06

INDRA A 9,260 9,13 9,31 -0,05 -0,54 12,45

INM.COLONIAL 11,560 11,46 11,64 0,05 0,43 42,10

INT.AIRL.GRP 6,476 6,41 6,54 -0,08 -1,16 0,25

MAPFRE 2,570 2,55 2,60 -0,03 -0,96 10,78

MASMOVIL 19,390 19,17 19,60 -0,16 -0,82 -0,56

MEDIASET ESP 5,666 5,63 5,76 -0,00 -0,07 3,21

MELIA HOTELS 7,650 7,62 7,79 -0,13 -1,67 -6,82

MERLIN PROP. 12,910 12,81 13,03 0,01 0,08 20,68

NATURGY 22,720 22,57 22,94 -0,24 -1,05 2,07

RED ELE.CORP 17,590 17,38 17,59 0,14 0,77 -9,77

REPSOL 14,350 14,23 14,44 -0,11 -0,76 1,92

SANTANDER 3,583 3,53 3,60 -0,01 -0,17 -9,82

SIEMENS GAMESA 14,320 14,05 14,53 -0,17 -1,14 34,59

TELEFONICA 6,743 6,66 6,78 -0,02 -0,27 -8,12

VISCOFAN 48,160 47,70 48,74 -0,54 -1,11 0,08

Divises
Preu Var.% 

$ 1,109 0,23

en 120,590 -0,40

L i ra 0,842 0,01

Franc 1,093 0,04

Corona ueca 10,534 0,15

$ Canad 1,467 -0,17

$ Austr lia 1,628 -0,38

Petroli

Brent 21 d s 64,34

Metalls

Or 1.464,0
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El sindicalista manresà Pere Co-
lell Vilajosana i el químic i mecà-
nic avinyonenc Josep Herms Ma-
teu figuren en la relació de quinze
persones que rebran enguany les
Medalles al treball President Ma-
cià.

Nascut a Manresa el 19 d’abril
del 1949, Pere Colell ha estat mi-
litant de CCOO, on ha arribat a ser
secretari de Política Industrial de
la Federació d’Indústria de CCOO
Catalunya. Pere Colell es va for-
mar com a especialista mecànic a
l’Escola de Formació Professional
de Solsona, a més de fer estudis de
peritatge industrial. Treballador a

diverses empreses del sector in-
dustrial, l’any 1976 Colell va tenir
un paper destacat en la vaga de
Motor Ibérica, una de les grans va-
gues del període de la transició.
En l’estructura sindical de CCOO
del metall, ha estat un referent en
l’àmbit de la política industrial, i
ha contribuït al desenvolupa-
ment d’una tasca d’anàlisi de la re-
alitat sectorial i territorial de la in-

dústria a Catalunya.
Per la seva banda, Josep Herms

i Mateu va néixer a Avinyó l’11 de
gener del 1920. Va ser reclutat per
formar part de la Lleva del Biberó.
A l’Escola Industrial de Terrassa,
es va graduar en l’especialitat de
química l’any 1943 i de mecànica
l’any 1945. Va iniciar la seva acti-
vitat professional com a tècnic de
laboratori a Butsems i Cia. de Bar-
celona i també va treballar a la
Compañía Fabril de Carbones
Eléctricos, S.A. (CFCE), de Cas-te-
llgalí. Durant quaranta anys de
dedicació a la feina va desenvolu-
par diverses tecnologies per a la
millora dels carbons elèctrics.

REDACCIÓ MANRESA

El manresà Pere Colell i
l’avinyonenc Josep Herms,
medalles Macià al Treball
El Govern reconeix els mèrits laborals de 15 persones i 5 entitats 

Els guardons reconeixen les
qualitats, mèrits personals o
els serveis a l’interès general
dins del món del treball

L’operadora de comunicacions
manresana Fibracat va obrir ahir
una botiga de 300 metres qua-
drats a Lleida. Es tracta del quart
establiment de la companyia, que
ja té una Fibracat Store a Manresa,
Reus i, des del mes de novembre,
també a Girona.  L’operadora ca-
talana ha ubicat al número 26 del
carrer Magdalena, al centre de la
ciutat, la seva store de referència
per als clients de la demarcació.
Amb aquesta obertura, Fibracat
ha impulsat la creació de 7 llocs de
treball i es preveu augmentar-ne
la xifra l’any 2020.   Des de la capi-
tal lleidatana, Fibracat donarà ser-
vei a la tota la demarcació.

REDACCIÓ MANRESA

L’operador manresà
Fibracat obre a
Lleida el seu quart
establiment físic

El Centre de Formació Pràctica
disposa de les últimes places per
al curs de formació ocupacional
de Muntatge i posada en marxa de
béns d’equip i maquinària indus-
trial, un curs totalment subven-
cionat que permet als alumnes
que l’acaben obtenir un certificat
de professionalitat de nivell 2. El
curs va començar dilluns però du-
rant tota la setmana hi ha marge
per incorporar-hi nous alumnes.
La formació té una durada de 630
hores, fins al 4 de juny del 2020,
més 80 hores de pràctiques en
empreses. Les persones que hi es-
tiguin interessades cal que con-
tactin al telèfon 93 875 72 79.

REDACCIÓ MANRESA

Últimes places
per al curs de
manteniment
industrial al CFP

Pimec Joves Catalunya Central
organitza demà una jornada after-
work i de caràcter informal orien-
tada als joves empresaris i empre-
sàries del territori. El principal ob-
jectiu de l’acte és que les persones
assistents puguin intercanviar
opinions i experiències sobre te-
mes que els afecten i que puguin
incrementar la seva xarxa de con-
tactes professionals. La trobada
estarà patrocinada per Reanima,
l’empresa de sistemes de preven-
ció cardiovascular i reanimació
dirigida per Carles Pons (presi-
dent de Pimec Joves Catalunya
Central), i tindrà lloc a l’Oller del
Mas a les 7 de la tarda.

REDACCIÓ MANRESA

Pimec Catalunya
Central organitza
un ‘networking’ per
als joves del territori

 Grup Gamma va celebrar diumenge el trentè aniversari amb una festa per als treballadors i les seves famílies. Durant
la celebració es va fer una visita a les instal·lacions i, posteriorment, la festa es va traslladar a Cal Riera, a Puig-reig, on es
va poder gaudir de diferents activitats. La festa va ser amenitzada pel grup El quinto Carajillo. Més tard, la plantilla va re-
galar al seu gerent i fundador, Fran Fernández, una de les primeres aixetes que va ser un èxit de vendes del grup.

Grup Gamma celebra els seus 30 anys amb una festa per als treballadors

GRUJP GAMMA



13/12/2019 El Lacetània i el CFP, en un projecte europeu de formació i indústria 4.0 - Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

https://www.regio7.cat/economia/2019/12/13/lacetania-cfp-projecte-europeu-formacio/585560.html 1/5

regió7.cat » Economia » Notícies de Manresa

El Lacetània i el CFP, en un projecte
europeu de formació i indústria 4.0
Redacció 12.12.2019 | 22:26

El Centre de Formació Pràctica i l'institut Lacetània de Manresa treballen en un projecte europeu que té

com a objectiu implementar continguts d'indústria 4.0 a la formació professional i desenvolupar nous

aprenentatges perquè el món docent assumeixi el repte.

El projecte també té socis de Portugal i Alemanya i treballa en àmbits com ara la robòtica, l'electricitat,

l'electrònica, la mecatrònica, la simulació, la impressió 3D i el big data, àrees de coneixement que tenen

un paper central en la revolució de la indústria 4.0.

Empresa Viva Aula d'Economia i Empresa Guia de professionals Empreses locals Ocupació Casa te
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El CFP i l'institut Lacetània
participen en un projecte europeu
sobre formació i indústria 4.0
La setmana passada va tenir lloc a la ciutat alemanya de Stuttgart la primera
reunió del projecte

Membres dels centres de formació que participen en el projecte europeu | CFP

El Centre de Formació Pràctica i l'institut Lacetània de Manresa han començat a treballar en un nou
projecte europeu que té per objectiu implementar continguts d'indústria 4.0 a la formació
professional, desenvolupant nous aprenentatges per tal que el món docent assumeixi aquest nou
repte que redefinirà els processos industrials i per al qual serà necessari disposar de professionals
preparats. El projecte, a més dels dos centres manresans, compta amb socis de Portugal i
Alemanya i treballa en àmbits com la robòtica, l'electricitat, l'electrònica, la mecatrònica, la simulació, la
impressió 3D o el big data. Es tracta d'àrees de coneixement que tenen un paper central en la
revolució de la indústria 4.0 i en les quals tant el CFP com l'institut Lacetània es proposen formar
nous professionals que puguin gaudir de les millors oportunitats.

La primera reunió del projecte va tenir lloc la setmana passada a Stuttgart i hi van participar
representants de l'institut Max-Eyth-Schule de Stuttgart, l'Institut Centre de Formació Professional
de la Indústria Metal·lúrgica i Metal·lomecànica (CENFIM) de Portugal, el CFP i l'institut
Lacetània. Durant aquesta trobada, es va fer una visita a l'empresa Pilz, dedicada a la fabricació de
components electrònics per a la seguretat i prevenció de riscos.
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El projecte s'allargarà fins al mes de març del 2021 i hi participaran 6 alumnes de cada país. La
propera trobada es farà el març del 2020 també a Alemanya, mentre que a finals de l'any vinent
se'n farà una a Catalunya. 
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El CFP i l'institut Lacetània
participen en un projecte
europeu sobre formació i
indústria 4.0
El Centre de Formació Pràctica i l’institut Lacetània
de Manresa han començat a treballar en un nou
projecte europeu que té per objectiu implementar
continguts d’indústria 4.0 a la formació professional,
desenvolupant nous aprenentatges per tal que el
món docent assumeixi aquest nou repte que
redefinirà els processos industrials i per al qual serà
necessari disposar de professionals preparats.

Fira de Nadal d’Imagina’t al pati del Kursaal

El Montepio tramita autoritzacions per
circular per la zona de baixes emissions

El BAXI Manresa, líder de grup

Dos detinguts per una nova violació a una
menor a Manresa

El CFP i l'institut Lacetània participen en un
projecte europeu sobre formació i indústria
4.0

L’alumnat del Lacetània s’implica contra la
violència de gènere

Jocs en català dissabte al Casino

Nou logotip del Gremi de Constructors de
Manresa i comarques
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Dos detinguts per una nova
violació a una menor a Manresa

Implanten per primera vegada
una pròtesi personalitzada
impresa en 3D en l'ull

El BAXI Manresa, líder de grup

Manresa presenta el pressupost
més potent en 10 anys

foto de la trobada que va tenir lloc a Stuttgart, amb la participació de representants del CFP i de l’institut
Lacetània.

ACTUALITAT / Redacció/Manresa  
12/12/2019 12:39

El projecte, a més dels dos centres manresans,
compta amb socis de Portugal i Alemanya i
treballa en àmbits com la robòtica, l’electricitat,
l’electrònica, la mecatrònica, la simulació, la
impressió 3D o el big data. Es tracta d’àrees de
coneixement que tenen un paper central en la
revolució de la indústria 4.0 i en les quals tant
el CFP com l’institut Lacetània es proposen
formar nous professionals que puguin gaudir
de les millors oportunitats.
 
La primera reunió del projecte va tenir lloc la
setmana passada a Stuttgart i hi van participar
representants de l’institut Max-Eyth-Schule de Stuttgart, l’Institut Centre de
Formació Professional de la Indústria Metal·lúrgica i Metal·lomecànica (CENFIM) de
Portugal, el CFP i l’institut Lacetània. Durant aquesta trobada, es va fer una visita a
l’empresa Pilz, dedicada a la fabricació de components electrònics per a la
seguretat i prevenció de riscos.
 
El projecte s’allargarà fins al mes de març del 2021 i hi participaran 6 alumnes de
cada país. La propera trobada es farà el març del 2020 també a Alemanya, mentre
que a finals de l’any vinent se’n farà una a Catalunya.
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L’economia catalana va créixer
el 2% interanual en el tercer tri-
mestre d’aquest any, una dècima
menys que en el trimestre ante-
rior, i situa el creixement del PIB
català al mateix nivell que l’eco-
nomia espanyola i sis dècimes per
sobre de la de la UE-28. Segons
l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat), la taxa de variació
intertrimestral de l’economia ca-
talana és del 0,4%, una dècima
menys respecte al trimestre ante-
rior.

El creixement del PIB es fona-
menta en l’augment de la deman-
da interna, el 2% i vuit dècimes su-
perior al del trimestre anterior,
mentre que la indústria continua
a la baixa, amb un retrocés intera-
nual del 0,6%, igual que en el tri-
mestre anterior.

El total d’exportacions a l’es-
tranger va créixer el 3,2% i es de-
saccelera respecte al trimestre an-
terior.

Des de l’òptica de la demanda,
l’economia catalana registra un
augment de la demanda interna,
que passa d’un increment de
l’1,2% en el segon trimestre al 2%
en el tercer.

També destaca una tendència
bastant diferenciada dels seus
components i, així, el consum de
les llars creix l’1,1%, una dècima
més que en el trimestre anterior,
però dins d’una tendència gene-
ral de moderació des del segon tri-
mestre de l’any 2018.

El consum de les administra-
cions públiques creix el 2,6% el
tercer trimestre, cinc dècimes su-

perior al trimestre anterior.
La formació bruta de capital és

el component que s’accelera més
respecte al trimestre anterior, ja
que va créixer el 3,9%, per l’evolu-
ció favorable dels béns d’equip
(6,4%), mentre que la inversió en
construcció (0,8%) manté una
tendència a la baixa durant els úl-
tims trimestres.

Les exportacions totals a l’es-
tranger augmenten el 3,2% i re-
dueixen 2,1 punts percentuals el
creixement respecte al trimestre
anterior, malgrat que mantenen
una activitat bastant elevada res-
pecte als valors registrats des del

segon trimestre de l’any passat.
Els resultats del tercer trimestre

són conseqüència d’una evolució
positiva de les exportacions de
béns i serveis (2,8%) i, principal-
ment, d’una millora dels ingres-
sos turístics. Les importacions to-
tals des de l’estranger mantenen
un creixement de l’1,7%, sis dèci-
mes menys que en el trimestre an-
terior.

La indústria va retrocedir el
0,6% respecte al mateix trimestre
de l’any passat, de manera similar
al trimestre anterior, amb caigu-
des importants en la indústria ex-
tractiva (-8,7%) i les arts gràfiques

(-8%). Entre els sectors més dinà-
mics dels indicadors de produc-
ció industrial en aquest trimestre
hi ha el de subministrament d’ai-
gua (12,8%), l’energia elèctrica
(8,4%) i la fabricació de material
de transport (6,2%).

Per la seva banda, el sector ser-
veis manté una important activi-
tat i creix el 3%, una dècima supe-
rior al del trimestre anterior, men-
tre que el sector de la construcció
augmenta el 3,5%, però amb una
clara tendència a la desaccelera-
ció, ja que va registrar nou dèci-
mes menys que el trimestre ante-
rior. 

EFE BARCELONA

L’economia catalana va créixer el 2%
interanual el tercer trimestre de l’any
La demanda interna s’incrementa el 2% i les exportacions totals ho fan el 3,2%, segons l’Idescat

ARXIU/ACN

Les exportacions a l’estranger van créixer el 3,2% el tercer trimestre d’enguany

El Centre de Formació Pràctica
i l’institut Lacetània de Manresa
treballen en un projecte europeu
que té com a  objectiu implemen-
tar continguts d’indústria 4.0 a
la formació professional i desen-
volupar nous aprenentatges per-
què el món docent assumeixi el
repte.

El projecte també té socis de
Portugal i Alemanya i treballa en
àmbits com ara la robòtica, l’elec-
tricitat, l’electrònica, la mecatrò-
nica, la simulació, la impressió 3D
i el big data, àrees de coneixement
que tenen un paper central en la
revolució de la indústria 4.0.

REDACCIÓ MANRESA

El Lacetània i el CFP,
en un projecte
europeu de formació
i indústria 4.0

KPMG va obtenir uns ingressos
rècord de 26.720 milions d’euros
durant l’exercici fiscal tancat el 30
de setembre, el 6,2% més que l’any
2018. El creixement dels ingressos
es va veure impulsat pels bons re-
sultats en totes les regions on
KPMG opera. La regió d’Àsia-Pa-
cífic va obtenir l’increment més
gran (9,3%), amb un augment del
14,1% en els serveis d’Advisory.
Amèrica va créixer el 6,6% i la re-
gió Europa, Orient Mitjà i Àfrica,
el 4,7%. L’expansió del 7,9% en ser-
veis d’Advisory va suposar la con-
tribució més gran a l’augment dels
ingressos totals, gràcies a l’avanç
de dos dígits en serveis vinculats
a transaccions i solucions de
transformació digital.

REDACCIÓ MANRESA

KPMG reafirma
el seu sòlid
creixement
global durant
l’any fiscal 2019

El patronat de la Fundació Ban-
cària La Caixa va aprovar ahir el
nomenament d’Antonio Vila com
a nou director general de l’entitat
en substitució de Jaume Giró, que
iniciarà una nova etapa professio-
nal. Segons va informar en un co-
municat la Fundació Bancària, el
relleu serà efectiu el proper 1 de
gener i es produeix després d’una
sortida pactada de mutu acord
coincidint amb la finalització del
Pla Estratègic de l’entitat per al pe-

ríode 2016-2019.
Vila va ingressar a La Caixa el

1985 i ha ocupat càrrecs de res-
ponsabilitat com a administrador
territorial de Grup, sotsdirector
comercial, sotsdirector general de
Recursos Aliens, Mercat de Capi-
tals i Assegurances i, des del 1991,
director general del Grup Assegu-
rador. El 1998 es va incorporar al
comitè de direcció de l’entitat
com a director executiu i director
de la divisió territorial de Catalu-
nya, per després exercir les presi-

dències de CaixaRenting i Caixa-
Bank Consumer Finance, així
com de Microbank des del 2014 i
des del juliol del 2019 el càrrec
d’adjunt al president de la Funda-
ció Bancària la Caixa.

Giró, per la seva banda, es va in-
corporar a La Caixa el 2009 i la
seva sortida tanca una dècada de
trajectòria en l’entitat, dividida en
dues etapes. Durant la primera,
del 2009 al 2014, va ser director
executiu i posteriorment director
general adjunt de Comunicació,

Marca, Patrocini i Relacions Ins-
titucionals de CaixaBank, que va
sortir a la Borsa coincidint amb la
seva arribada. Durant la segona,
del 2014 al 2019, Giró ha exercit
com a director general de la Fun-
dació Bancària La Caixa, i durant
aquest període, l’entitat ha culmi-
nat el seu primer Pla Estratègic
2016-2019. El president de la Fun-
dació Bancària La Caixa i de Cri-
teria, el manresà Isidre Fainé, va
elogiar ahir la trajectòria profes-
sional de Giró.

EFE/EP BARCELONA

Jaume Giró deixa la direcció de la Fundació La Caixa 
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ECONOMIA

 Els pensionistes catalans
necessiten el 67% dels
ingressos mensuals per pagar la
hipoteca, i en el cas del lloguer
no en tenen prou, ja que cal el
121% de la pensió, segons un
informe del portal pisos.com.

67%
ELS INGRESSOS DELS
PENSIONISTES PER

PAGAR LA HIPOTECA 

LA INICIATIVALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 La Sareb ha impulsat la
campanya «Cases de poble»
per vendre 2.653 habitatges de
500 petits municipis de menys
de 5.00 habitants d’arreu de
l’Estat. El preu de venda és a
partir de 29.000 euros

Sareb
CAMPANYA PER
VENDRE PISOS I

CASES EN POBLES

 El nombre d’empreses
dissoltes a Catalunya a
l’octubre va pujar el 27,5%
respecte al mateix mes de
l’any passat, mentre que les
creades es va incrementar en
el 10,2%, segons l’INE


CREIX EL 27,5% EL

NOMBRE D’EMPRE-
SES DISSOLTES

LA CAIXA

Jaume Giró

L’EVOLUCIÓ ECONÒMICALa taxa de variació intertrimestral de l’economia catalana és del 0,4%, una dècima
menys respecte del trimestre anterior, mentre que en termes interanuals se situa al nivell de l’espanyola
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NOTÍCIES

Dos centres de
Manresa participen en
un projecte europeu
sobre formació i
indústria 4.0
Redacció | 16 desembre 2019 | Exterior

El Centre de Formació Pràctica i l’institut Lacetània de
Manresa han començat a treballar en un nou projecte

EL MÉS LLEGIT

1 Giudici: "Cap casal
català no ha de tenir
por a implicar-se més
enllà del folklore"

2 Carmina Munté agafa
el relleu de Jordi
Giudici al capdavant
de Catalans UK

3 Un grup de catalans
residents a Tailàndia
reivindica la tradició
del Cagatió

4 La FIEC debatrà el
paper que ha de tenir
la comunitat catalana
a l'exterior en el
context polític

5 El FC Barcelona i
Banco BMG signen un
nou acord de patrocini
a São Paulo

El portal que explica què fa Catalunya al món  

línia  comunicació21  cultura21  

NOTÍCIES OPINIÓ A FONS ENTREVISTES REVISTA HEMEROTECA

BORSA DE TREBALL CONTACTAR Cercar ... 
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europeu que té per objectiu implementar continguts
d’indústria 4.0 a la formació professional. La primera
reunió del projecte va tenir lloc la setmana passada a
Stuttgart.

El projecte desenvolupa nous aprenentatges per tal que
el món docent assumeixi aquest nou repte que
rede�nirà els processos industrials i per al qual serà
necessari disposar de professionals preparats. El
projecte treballa en àmbits com la robòtica, l’electricitat,
l’electrònica, la mecatrònica, la simulació, la impressió
3D o el big data.

Es tracta d’àrees de coneixement que tenen un paper
central en la revolució de la indústria 4.0 i en les quals
tant el CFP com l’institut Lacetània es proposen formar
nous professionals que puguin gaudir de les millors
oportunitats.

A més dels dos centres manresans, en el projecte hi
formen part l’institut Max-Eyth-Schule de Stuttgart i
l’Institut Centre de Formació Professional de la Indústria
Metal·lúrgica i Metal·lomecànica (CENFIM) de Portugal.
Durant aquesta trobada, es va fer una visita a l’empresa
Pilz, dedicada a la fabricació de components electrònics
per a la seguretat i prevenció de riscos.

El projecte s’allargarà �ns al mes de març del 2021 i hi
participaran sis alumnes de cada país. La propera
trobada es farà el març del 2020 també a Alemanya,
mentre que a �nals de l’any vinent se’n farà una a
Catalunya.

Compartir

TAMBÉ T'INTERESSA...

La Universitat de
Girona se situa
entre les 100
universitats
sostenibles del
món
La Universitat de Girona
(UdG) s’ha situat en la
93a posició mundial i ha
escalat dotze llocs en la
darrera ...

L’Orfeó Català de
Buenos Aires farà
dissabte 21 el
Concert de Cap
d’Any
L'Orfeó Català de
Buenos Aires
(Argentina) celebrarà,
aquest dissabte 21 de
desembre, el Concert de
Cap d'Any. Serà a les ...

Els Barça Legens
acaben en segon
lloc en el
quadringular de
São Paulo
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El Centre de Formació Pràctica
oferirà formació del programa
Solidworks
Redacció 09.01.2020 | 23:52

El Centre de Formació Pràctica ha estat acreditat com a Centre Solidworks, fet que li permetrà ampliar

l'oferta formativa en l'àmbit de la fabricació mecànica i acreditar els alumnes amb certificats oficials

reconeguts internacionalment. Solidworks és un programa àmpliament utilitzat en el sector industrial

en els àmbits del disseny de peces i conjunts 3D, mecanismes i cinemàtica, anàlisi i simulació per a

elements finits, simulació de fluids, motlles d'injecció, sistemes elèctrics, mecanitzat per control

numèric, fabricació additiva, disseny sostenible, visualització avançada i documentació tècnica.

Esdevenir Centre Acreditat Solidworks permet al CFP disposar de 60 llicències educatives del programa

que inclouen la màxima funcionalitat. A més, els alumnes podran disposar d'una llicència com la del
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El CFP es converteix en Centre
Solidworks i amplia l'oferta
formativa en l'àmbit de la fabricació
mecànica
Aquesta titulació permetrà acreditar els alumnes amb certificats oficials reconeguts
internacionalment

El CFP es converteix en Centre Solidworks i amplia l'oferta formativa en l'àmbit de la fabricació mecànica |
Catpress

El Centre de Formació Pràctica (CFP) ha estat acreditat com a Centre Solidworks, una titulació que li
permetrà ampliar l'oferta formativa en l'àmbit de la fabricació mecànica i acreditar els alumnes amb
certificats oficials reconeguts internacionalment. Solidworks és un programa àmpliament utilitzat
dintre del sector industrial en els àmbits del disseny de peces i conjunts 3D; mecanismes i
cinemàtica; anàlisi i simulació per elements finits; simulació de fluids; motlles d'injecció; sistemes
elèctrics; mecanitzat per control numèric; fabricació additiva; disseny sostenible; visualització
avançada, i documentació tècnica.

Esdevenir Centre Solidworks permet al CFP disposar de 60 llicències educatives del programa
que inclouen la màxima funcionalitat. A més, els alumnes podran disposar d'una llicència com la
del centre als seus ordinadors personals per estudiar i fer pràctiques des de qualsevol lloc. El
programa també ofereix material lectiu als professors, amb nombrosos cursos en diverses
matèries d'enginyeria i fabricació mecànica.
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D'altra banda, a partir d'ara, el CFP serà centre certificador dels alumnes en els seus
coneixements de Solidworks. Aquesta certificació es fa mitjançant exàmens unificats
internacionalment, que tenen validesa per tota la vida professional de l'alumne i estan molt ben
valorats per les empreses industrials a l'hora de seleccionar especialistes amb coneixements
pràctics. Els certificats disponibles actualment són els de Design Associate, Professional i Expert,
Peces de Xapa, Peces Soldades, Disseny Sostenible, Simulació, Superfícies, Motlles i
Documentació.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració del CFP amb l'empresa Cimworks,
partner educatiu de Solidworks, que ofereix el seu assessorament i suport, així com també
continguts formatius professionals, per garantir que la preparació dels alumnes estigui a l'alçada de
les exigències de les empreses industrials en les quals treballaran.
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 09-01-2020 a les 19:00h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,251

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 115.680,400 -566,60

CAC 40 6.042,550 11,55

DAX 13.495,060 174,88

Dow Jones 28.926,420 181,33

Eurostoxx 50 3.795,880 23,32

FTSE 100 7.598,120 23,19

FTSE MIB 24.016,700 184,68

Ibex 35 9.581,800 -9,60

IGBC (Col mbia) 0,000 0,00

Preu Var.

IGPA ( ile) 24.287,160 -203,39

Latibex 5.504,700 2,00

Merval (Argentina) 41.666,030 650,01

Mexbol (M xic) 44.407,890 -63,02

Nasdaq 100 8.964,786 52,42

Nasdaq Comp. 9.182,133 52,89

Nikkei 225 23.739,870 535,11

S&P 500 3.264,790 11,74

Stoxx 50 3.435,670 11,54

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 92,000 90,55 92,50 1,80 2,00 -1,92

ACERINOX 9,916 9,92 10,15 -0,13 -1,28 -1,28

ACS CONST. 34,320 34,26 35,16 -0,42 -1,21 -3,73

AENA 170,000 168,50 170,55 1,40 0,83 -0,29

AMADEUS IT 74,300 73,54 74,44 1,22 1,67 2,06

ARCEL.MITTAL 15,222 15,19 15,56 -0,02 -0,12 -2,55

B. SABADELL 1,042 1,04 1,08 -0,03 -2,39 0,19

BANKIA 1,834 1,83 1,94 -0,08 -4,03 -3,60

BANKINTER 6,534 6,52 6,65 -0,04 -0,64 0,03

BBVA 5,080 5,06 5,12 0,02 0,43 1,95

CAIXABANK 2,852 2,85 2,92 -0,03 -1,18 1,93

CELLNEX TELECOM 40,560 40,26 40,74 0,37 0,92 5,71

CIE AUTOMOT. 21,040 21,00 21,76 -0,54 -2,50 -0,19

ENAGAS 23,000 22,65 23,05 0,28 1,23 1,14

ENCE 3,570 3,56 3,66 -0,06 -1,60 -2,72

ENDESA 23,210 22,99 23,29 0,21 0,91 -2,44

FERROVIAL 27,610 27,46 27,85 -0,05 -0,18 2,37

GRIFOLS 32,950 32,47 32,97 0,38 1,17 4,84

IBERDROLA 8,830 8,81 8,90 0,01 0,16 -3,81

INDITEX 31,870 31,83 32,19 -0,13 -0,41 1,34

INDRA A 10,300 10,30 10,72 -0,05 -0,48 1,18

INM.COLONIAL 11,300 11,19 11,31 0,07 0,62 -0,53

INT.AIRL.GRP 7,442 7,31 7,46 0,16 2,20 3,07

MAPFRE 2,413 2,39 2,42 0,01 0,54 2,25

MASMOVIL 19,880 19,84 20,30 -0,08 -0,40 -2,26

MEDIASET ESP 5,530 5,53 5,66 -0,13 -2,26 -2,30

MELIA HOTELS 8,040 7,95 8,06 0,10 1,26 2,29

MERLIN PROP. 12,550 12,47 12,66 -0,02 -0,16 -1,88

NATURGY 22,270 22,20 22,39 0,08 0,36 -0,58

RED ELE.CORP 17,295 17,23 17,54 -0,20 -1,17 -3,51

REPSOL 14,170 14,16 14,40 -0,19 -1,32 1,72

SANTANDER 3,768 3,76 3,81 0,01 0,25 1,03

SIEMENS GAMESA 14,965 14,88 15,18 0,01 0,10 -4,29

TELEF NICA 6,181 6,16 6,23 0,02 0,32 -0,74

VISCOFAN 48,000 47,62 49,10 -0,22 -0,46 1,91

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,111 0,00

en 121,610 -0,35

0,850 -0,25

ranc u 1,080 0,13

orona ueca 10,540 -0,31

$ anad 1,453 -0,38

$ ustr li 1,621 -0,19

Petroli

Brent 21 d s 65,51

Metalls

Or 1.549,5

Seat va vendre fins al novembre
542.800 vehicles arreu del món,
xifra que representa un increment
del 10,3% respecte del mateix pe-
ríode del 2018, segons va informar
dilluns la marca automobilística.
L’any passat, Seat va vendre
517.600 vehicles, xifra que ja su-
posava trencar el rècord establert
l’any 2000. 

Pel que fa al nombre, també es
va registrar una xifra històrica,
amb un volum de 44.100 vehicles,
l’1,9% més que en el novembre del
2018, el millor mes de la xifra his-
tòrica tot i l’aturada d’unes dues
setmanes que va tenir la factoria
de Martorell com a conseqüència
de l’incendi a la planta de Faure-
cia.

El vicepresident comercial de
Seat i CEO de Cupra, Wayne Grif-
fiths, va destacar que «el context
econòmic desafiant no ha frenat
el nostre segon rècord consecutiu
i s’ha aconseguit un creixement
de doble dígit».

El directiu també va comentar
que les entregues del Cupra han
contribuït «decisivament» en els
resultats i entre el gener i el no-
vembre van augmentar el 74% en
relació amb el mateix període del
2018. Fins ara, Cupra ja ha entre-
gat 22.800 vehicles.

«Aquest nou rècord de vendes
remarca l’èxit de l’estratègia que
vam llançar el 2016 amb l’ofensiva

de SUV: per tercer any consecutiu,
les nostres entregues han avançat
a dos dígits i som una de les mar-
ques que més creix a Europa», va
dir el vicepresident comercial de
Seat, Wayne Griffiths.

Segons el directiu, l’augment
en la venda de SUV ha permès
«incrementar la rendibilitat de la
companyia i de la xarxa de con-
cessionaris», de manera que l’ob-
jectiu del 2020 és «consolidar
aquest volum en un context de
creixement moderat o caigudes
en els mercats».

Per països, a Alemanya, on hi
ha el primer mercat de Seat, la

companyia ha crescut el 16,3% i ja
ha venut un total de 125.700 vehi-
cles; al Regne Unit, el 8,4%
(65.100); a Àustria, el 6,1%
(19.200); a Suïssa, el 20,5%
(12.000); a Israel, el 2,2% (9.100),
i, a Dinamarca, el 47,7% (6.800).

A l’Estat, la marca manté les
vendes, amb 103.300, les mateixes
que l’any passat; i amplia el seu li-
deratge en un mercat que cau
prop del 6%, segons Seat. Les en-
tregues mundials també han cres-
cut en mercats clau com França i
Itàlia, amb augments del 20%
(34.500) i del 30% (24.500), res-
pectivament.

ACN/EFE BARCELONA

Seat assoleix un nou rècord
de vendes i creix el 10% el 2019
La marca registra el millor mes de novembre, amb més de 44.000 unitats 

SEAT

El Seat Tarraco, que la marca comercialitza des de fa un any

El Centre de Formació Pràctica
ha estat acreditat com a Centre
Solidworks, fet que li permetrà
ampliar l’oferta formativa en l’àm-
bit de la fabricació mecànica i
acreditar els alumnes amb certi-
ficats oficials reconeguts interna-
cionalment. Solidworks és un
programa àmpliament utilitzat en

el sector industrial en els àmbits
del disseny de peces i conjunts
3D, mecanismes i cinemàtica,
anàlisi i simulació per a elements
finits, simulació de fluids, motlles
d’injecció, sistemes elèctrics, me-
canitzat per control numèric, fa-
bricació additiva, disseny sosteni-
ble, visualització avançada i do-
cumentació tècnica.

Esdevenir Centre Acreditat So-
lidworks permet al CFP disposar
de 60 llicències educatives del
programa que inclouen la màxi-
ma funcionalitat. A més, els alum-
nes podran disposar d’una llicèn-
cia com la del centre als seus or-
dinadors personals per estudiar i
fer pràctiques des de qualsevol
lloc. 

REDACCIÓ MANRESA

El Centre de Formació Pràctica oferirà
formació del programa Solidworks

El secretari general de CCOO
de Catalunya, Javier Pacheco, va
expressar ahir la seva preocupa-
ció per la situació de la planta de
Nissan a Barcelona i va demanar
més «esforç institucional» per
convèncer la companyia nipona
de la necessitat de mantenir la fà-
brica. «La situació està bastant fo-
tuda», va admetre en roda de

premsa el líder de CCOO, molt
vinculat a la companyia automo-
bilística perquè va treballar allà
durant anys.

El sindicalista va assegurar que
«està tot tant en suspens que real-
ment és molt preocupant», des-
prés de lamentar els últims episo-
dis que afecten l’aliança Renault-
Nissan, com la fugida de l’exmà-
xim directiu Carlos Goshn i la in-

certesa sobre el futur pla de nego-
ci per a la planta de Barcelona,
que es troba des de fa mesos amb
nivells molt baixos de producció.

Pacheco va instar a «reforçar el
compromís institucional davant
la direcció de l’empresa, que és di-
fusa, per convèncer-los que és ne-
cessària l’adjudicació d’un nou
model perquè es pugui garantir la
viabilitat de la planta».

EFE BARCELONA

Pacheco, molt preocupat per Nissan,
demana més esforç institucional

ECONOMIA
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El CFP comença la setmana vinent
l'últim curs d'aquesta temporada
Redacció 13.01.2020 | 21:10

El Centre de Formació Pràctica començarà la setmana vinent l'últim dels cursos de formació

ocupacional d'aquesta temporada, un de mecanització per arrencament de ferritja, que permet als

alumnes obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2. El curs té una durada de 550 hores lectives i

80 de pràctiques en empreses i està adreçat principalment a persones en situació d'atur, tot i que també

poden fer-lo persones ocupades. Es tracta d'una formació amb uns nivells molt alts d'inserció laboral

entre els alumnes que la cursen, ja que es tracta d'un perfil professional molt sol·licitat per les

empreses. Al llarg del curs, els alumnes aprenen a dur a terme els processos de mecanització per

arrencament de ferritja, a controlar els productes obtinguts i a responsabilitzar-se del manteniment de

-10% de descuento Hasta el 26 de enero, tienes un
carpetas con solapas estándar

Empresa Viva Aula d'Economia i Empresa Guia de professionals Empreses locals Ocupació tucasa
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primer nivell de les màquines i els equips amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

El curs s'impartirà en horari de tarda a les instal·lacions del CFP, al Palau Firal de Manresa, i de l'institut

Lacetània, a l'avinguda de les Bases.

Més informació

Prats de Lluçanès tindrà oficina dels Mossos d'Esquadra.  

Llogaters i propietaris celebren amb una festa al pati comunitari que finalment hagin marxat.  

Sant Fruitós construirà un parc infantil a la zona de la font de la Tolega.  
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El CFP tancarà l'oferta formativa
d'enguany amb un curs de
mecanització per arrencament de
ferritja
La formació permetrà, als alumnes, obtenir un certificat de professionalitat de nivell
2

El CFP tancarà l'oferta formativa d'enguany amb un curs de mecanització per arrencament de ferritja | CFP

El Centre de Formació Pràctica (CFP) començarà la setmana vinent l'últim dels cursos de formació
ocupacional d'aquesta temporada, un curs de mecanització per arrencament de ferritja que
permetrà als alumnes obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2. 
El curs té una durada de 550 hores lectives i 80 de pràctiques en empreses i està adreçat
principalment a persones en situació d'atur, tot i que també poden fer-lo persones ocupades que
vulguin millorar la seva situació laboral.

Es tracta d'una formació amb uns nivells molt alts d'inserció laboral entre els alumnes que la
cursen, ja que es tracta d'un perfil professional molt sol·licitat per les empreses. Al llarg del curs,
els alumnes aprenen a dur a terme els processos de mecanització per arrencament de ferritja,
controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les
màquines i els equips amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

El curs està totalment subvencionat i s'impartirà en horari de tarda a les instal·lacions del CFP, al
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Palau Firal de Manresa, i de l'institut Lacetània, a l'Avinguda de les Bases. Les inscripcions poden
fer-se trucant al telèfon 93 875 72 79 o bé enviant un correu electrònic a cfp@cfp.cat.

Pàgina 2 de 2

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/88186/cfp/tancara/oferta/formativa/enguany/amb/curs/mecanitzacio/arrencament/ferritja



La Borsa
El comentari

902 15 30 20 - www.r4.com

Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 13-01-2020 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,253

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 116.990,900 1.487,50

CAC 40 6.036,140 -0,97

DAX 13.451,520 -31,79

Dow Jones 28.898,760 74,99

Eurostoxx 50 3.779,680 -9,84

FTSE 100 7.617,600 29,75

FTSE MIB 23.896,590 -124,81

Ibex 35 9.543,900 -29,70

IGBC (Col mbia) 0,000 0,00

Preu Var.

IGPA ( ile) 24.788,200 -72,98

Latibex 5.512,200 -27,00

Merval (Argentina) 42.716,260 -24,12

Mexbol (M xic) 44.624,570 -35,76

Nasdaq 100 9.043,434 76,80

Nasdaq Comp. 9.243,779 64,92

Nikkei 225 23.850,570 110,70

S&P 500 3.279,160 13,81

Stoxx 50 3.424,640 -9,10

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 94,950 93,95 95,00 0,90 0,96 1,23

ACERINOX 9,812 9,69 9,81 0,13 1,32 -2,32

ACS CONST. 34,210 34,02 34,32 0,09 0,26 -4,04

AENA 172,000 170,30 172,05 0,40 0,23 0,88

AMADEUS IT 74,440 74,02 74,58 0,32 0,43 2,25

ARCEL.MITTAL 15,252 14,81 15,26 0,32 2,17 -2,36

B. SABADELL 1,026 1,01 1,03 0,00 0,44 -1,39

BANKIA 1,817 1,80 1,82 0,00 0,22 -4,52

BANKINTER 6,380 6,35 6,43 -0,04 -0,62 -2,33

BBVA 4,923 4,90 5,00 -0,07 -1,49 -1,21

CAIXABANK 2,779 2,74 2,79 0,00 0,04 -0,68

CELLNEX TELECOM 41,090 41,09 41,61 -0,44 -1,06 7,09

CIE AUTOMOT. 20,560 20,52 20,98 -0,26 -1,25 -2,47

ENAGAS 22,870 22,76 23,03 -0,09 -0,39 0,57

ENCE 3,556 3,50 3,61 0,04 1,02 -3,11

ENDESA 23,570 23,42 23,59 0,07 0,30 -0,92

FERROVIAL 27,810 27,70 28,01 0,05 0,18 3,11

GRIFOLS 32,640 32,53 33,10 -0,18 -0,55 3,85

IBERDROLA 9,000 8,93 9,04 0,02 0,18 -1,96

INDITEX 31,590 31,39 31,72 0,02 0,06 0,45

INDRA A 10,600 10,39 10,61 0,22 2,12 4,13

INM.COLONIAL 11,310 11,26 11,38 -0,02 -0,18 -0,44

INT.AIRL.GRP 7,634 7,61 7,79 -0,15 -1,93 5,73

MAPFRE 2,407 2,40 2,43 0,01 0,29 1,99

MASMOVIL 18,980 18,96 19,60 -0,42 -2,16 -6,69

MEDIASET ESP 5,438 5,42 5,53 -0,04 -0,73 -3,92

MELIA HOTELS 8,250 8,16 8,28 0,12 1,41 4,96

MERLIN PROP. 12,410 12,28 12,46 0,03 0,24 -2,97

NATURGY 22,490 22,06 22,49 0,33 1,49 0,40

RED ELE.CORP 17,350 17,20 17,38 -0,04 -0,20 -3,21

REPSOL 14,245 14,13 14,35 -0,07 -0,52 2,26

SANTANDER 3,692 3,66 3,74 -0,03 -0,69 -1,02

SIEMENS GAMESA 14,730 14,56 15,18 -0,38 -2,48 -5,79

TELEFONICA 6,097 6,08 6,18 -0,08 -1,33 -2,09

VISCOFAN 47,500 47,12 47,90 -0,08 -0,17 0,85

Divises
Preu Var.% 

$ 1,114 0,15

en 122,440 -0,65

L ra 0,858 -0,79

Franc 1,081 0,05

Corona ueca 10,547 0,17

$ Canad 1,453 -0,11

$ Austr lia 1,612 -0,00

Petroli

Brent 21 d s 64,28

Metalls

Or 1.550,5

Les persones graduades en ci-
cles de formació professional a
Catalunya tenen un percentatge
d’atur quatre vegades inferior a la
mitjana de desocupació dels joves
d’entre 16 i 24 anys, segons l’estudi
d’Inserció Laboral dels Ensenya-
ments Professionals 2019. 

Segons aquest informe elabo-
rat pel departament d’Educació i
el Consell General de Cambres de
Catalunya, el 33,08% del conjunt
de graduats d’FP cobren més de
1.200 euros mensuals, mentre
que en l’àmbit industrial el per-
centatge és del 57,04%. També as-
senyala que, en dos anys, s’han
doblat els alumnes que aposten
per l’FP Dual, una modalitat d’alta
inserció laboral, ja que només el
5,90% dels alumnes busca feina
nou mesos després d’acabar els
estudis.

«La formació professional en
grau mitjà, superior i els estudis
d’arts i esportius equivalents són
una eina formativa i d’inserció la-
boral de primera magnitud. L’FP
té uns índexs d’inserció laboral
més alta que altres estudis, amb
més qualitats de contractes, pel
sou, i també serveixen per dismi-
nuir la bretxa salarial», va assegu-
rar el conseller d’Educació.

L’informe analitza la situació

dels graduats el 2018 en cursos de
formació professional entre sis i
nou mesos després d’haver aca-
bat els estudis. El nivell de deso-
cupació és menor que la mitjana
d’atur de Catalunya (11,60%) en
tots els ensenyaments analitzats
de la formació professional, ex-
cepte els programes de formació
i inserció adreçats a joves que han
deixat l’educació secundària obli-
gatòria. L’atur també és menor en
totes les franges d’edat, per als jo-
ves dels 16 als 19 anys és del 6,34%,
i en les persones de més de 30

anys se situa en el 10,49%.
Per la seva banda, el sindicat

CCOO considera que l’estudi
d’inserció laboral de la Formació
Professional que elabora el depar-
tament d’Educació, amb col·labo-
ració del Consell General de Cam-
bres, està fet amb dades «sense
contrastar» i, per això, aposta per
fer-ne un altre «sense maquillat-
ge». Malgrat tot, el sindicat alerta
que els resultats són «lluny» dels
que s’assolien abans de la crisi
econòmica, amb una inserció del
56% i del 70,5%, respectivament.

ACN BARCELONA

Els joves graduats en FP tenen
un percentatge d’atur quatre
vegades inferior a la mitjana
CCOO manté que l’estudi d’inserció laboral del Govern «no s’ha contrastat»

AINA MARTÍ/ACN

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, en la presentació de l’estudi

La Cambra de Comerç de Man-
resa organitza un curs sobre ope-
racions triangulars, que tindrà
lloc a la seu de l’entitat els dilluns
27 de gener i 3 de febrer, de 8 del
matí a 2 del migdia. El curs, adre-
çat a directors, comandaments,
tècnics amb responsabilitat en la
gestió d’operacions internacional

i personal de departaments admi-
nistratiu i logístic d’empreses amb
activitat internacional, anirà a càr-
rec de l’expert Albert Garcia i tin-
drà un preu de 180 euros. 

El programa es desenvoluparà
amb una metodologia orientada
a la pràctica i operativa. El profes-
sor alternarà l’exposició concep-
tual amb la resolució de casos

pràctics i simulacions i la dinàmi-
ca de grup, per tal d’assegurar l’as-
soliment dels coneixements i el
desenvolupament de les compe-
tències. Per inscriure-s’hi, cal fer-
ho presencialment a la seu de la
Cambra de Comerç, trucar al te-
lèfon 93 8724222 o enviar un mis-
satge a jmonge@cambramanre-
sa.org.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Comerç de Manresa
debat sobre operacions triangulars

El Centre de Formació Pràctica
començarà la setmana vinent l’úl-
tim dels cursos de formació ocu-
pacional d’aquesta temporada,
un de mecanització per arrenca-
ment de ferritja, que permet als
alumnes obtenir un certificat de
professionalitat de nivell 2. El curs
té una durada de 550 hores lecti-
ves i 80 de pràctiques en empreses

i està adreçat principalment a per-
sones en situació d’atur, tot i que
també poden fer-lo persones ocu-
pades. Es tracta d’una formació
amb uns nivells molt alts d’inser-
ció laboral entre els alumnes que
la cursen, ja que es tracta d’un per-
fil professional molt sol·licitat per
les empreses. Al llarg del curs, els
alumnes aprenen a dur a terme
els processos de mecanització per

arrencament de ferritja, a contro-
lar els productes obtinguts i a res-
ponsabilitzar-se del manteni-
ment de primer nivell de les mà-
quines i els equips amb criteris de
qualitat, seguretat i respecte al
medi ambient. El curs s’impartirà
en horari de tarda a les instal·la-
cions del CFP, al Palau Firal de
Manresa, i de l’institut Lacetània,
a l’avinguda de les Bases.

REDACCIÓ MANRESA

El CFP comença la setmana vinent
l’últim curs d’aquesta temporada 
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El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha estat
acreditat com a Centre Solidworks
16 gener 2020 / General, Info Taronja

El Centre de Formació Pràctica ha estat acreditat com a Centre Solidworks, el que li permetrà

ampliar l’oferta formativa en l’àmbit de la fabricació mecànica i acreditar els alumnes amb

certi�cats o�cials reconeguts internacionalment. Solidworks és un programa àmpliament

utilitzat al sector industrial en els àmbits del disseny de peces i conjunts 3D, mecanismes i

cinemàtica, anàlisi i simulació per elements �nits, simulació de �uids, motlles d’injecció,

Inici  Notícies  General  El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha estat acreditat com a Centre

Solidworks

Dark Mode
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Comarques centrals | Anoia | Osona i Moianès
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sistemes elèctrics, mecanitzat per control numèric, fabricació additiva, disseny sostenible,

visualització avançada i documentació tècnica.

Esdevenir Centre Acreditat Solidworks permet al CFP disposar de 60 llicències educatives del

programa que inclouen la màxima funcionalitat. A més, els alumnes podran disposar d’una

llicència com la del centre als seus ordinadors personals per estudiar i fer pràctiques des de

qualsevol lloc. El programa també ofereix material lectiu als professors, amb nombrosos

cursos en diverses matèries d’enginyeria i fabricació mecànica.

D’altra banda, a partir d’ara el CFP serà centre certi�cador dels alumnes en els seus

coneixements de Solidworks. Aquesta certi�cació es fa mitjançant exàmens uni�cats

internacionalment, que tenen validesa per tota la vida professional de l’alumne i són molt bon

valorats per les empreses industrials a l’hora de seleccionar especialistes amb coneixements

pràctics.
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El Centre de Formació Pràctica ja té a punt la nova programació de cursos per a aquest primer trimestre

del 2020, composta per una vintena de propostes formatives molt diverses adreçades a professionals

del sector industrial.

Una part important dels cursos són subvencionats, de manera que no tenen cap cost ni per a l'empresa

ni per al treballador. En aquest grup hi ha cursos de Mastercam, d'interpretació de plànols, de CNC, de

sistema Smed i metodologia 5S, de pneumàtica, de disseny assistit per ordinador, de matrius i de gestió

de l'estrès.
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També s'han programat nous cursos de prevenció de riscos laborals, que són obligatoris per a tots els

treballadors de les empreses del metall. En concret, se'n faran dos, per a operaris de premuntatge i

muntatge en fàbrica i per a operaris de mecanització per arrencament de ferritja.
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El CFP programa aquest trimestre
una vintena de cursos per a
professionals de la indústria
En l'oferta destaca el programa Líders de Qualitat, que es farà per primera vegada
a Manresa i està específicament adreçat als responsables de l'àrea de qualitat de les
empreses industrials

Àrea d'automatismes del CFP de Manresa | CFP

El Centre de Formació Pràctica ja té a punt la nova programació de cursos per aquest primer
trimestre del 2020, composada per una vintena de propostes formatives molt diverses adreçades
a professionals del sector industrial. Una part important dels cursos són subvencionats, de manera
que no tenen cap cost ni per a l'empresa ni per al treballador. En aquest grup hi ha cursos de
Mastercam, d'interpretació de plànols, de CNC, de sistema Smed i metodologia 5S, de pneumàtica,
de disseny assistit per ordinador, de matrius i de gestió de l'estrès.

També s'han programat nous cursos de prevenció de riscos laborals, que són obligatoris per a tots
els treballadors de les empreses del metall. En concret, se'n faran dos, per a operaris de
premuntatge i muntatge en fàbrica i per a operaris de mecanització per arrencament de ferritja.

Primera edició de Líders de Qualitat

Però la gran novetat de la programació d'aquest trimestre és la primera edició del programa Líders
de Qualitat, una proposta adreçada a responsables de qualitat de petites i mitjanes empreses
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industrials en la qual es treballaran eines i estratègies per a la gestió de la qualitat, de projectes i
d'equips. L'objectiu és que els coneixements adquirits reverteixin en una major satisfacció dels
clients i millorin la rendibilitat de l'empresa de forma àgil, optimitzant recursos i assegurant també
la motivació i satisfacció del personal de l'empresa.

Líders de Qualitat és fruit de la col·laboració del CFP amb QRM Institute i replica l'exitós model
d'altres programes que ja s'han impartit al CFP com són Líders de Producció i Líders de
Manteniment. Es farà entre el 19 de febrer i el 29 d'abril i està limitat a 20 places.
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El Fons Monetari Internacional
(FMI) ha reduït en dues dècimes
la previsió de creixement de l’eco-
nomia espanyola per al 2020, fins
a l’1,6%, després que en l’anterior
informe, del 15 d’octubre, la situés
en l’1,8%. 

Per al 2021, l’FMI també pro-
nostica un augment de l’1,6%.
D’altra banda, les previsions per
al 2020 a nivell mundial són d’un
creixement del 3,3% per a l’any
que ve i del 3,4% per al 2021, men-
tre que es rebaixa en una dècima
l’estimació de l’any passat, del 3%
al 2,9%. 

L’FMI també destaca en l’infor-
me de perspectives mundials
d’aquest gener una rebaixa dels
riscos per a l’economia mundial
després del primer acord per po-
sar fi a la guerra comercial entre
els Estats Units i la Xina i una «me-
nor probabilitat d’un no acord per
al Brexit».

Pel que fa al tancament del
2019, l’organisme internacional
situa el creixement de l’economia
espanyola en el 2%, també dues
dècimes menys del previst fa uns
mesos i quatre menys respecte
l’augment registrat el 2018, que va
ser del 2,4%. 

Previsions de Calviño
Les previsions de creixement de
l’economia espanyola per al 2019
han anat per tant en la línia del
previst per la ministra d’Econo-
mia, Nadia Calviño, la tardor pas-
sada, quan va avançar que es
mourien al voltant del 2%, tot i que
la CE les situava una dècima per

sota d’aquesta xifra.
L’informe de perspectives

mundials en les economies avan-
çades (Eurozona, Estats Units,
Japó, Regne Unit, Canadà i altres)
augura un creixement de l’1,6% i
per al que ve, una dècima menys
del què s’haurà registrat aquest
2019 (+1,7%). L’any 2018, l’aug-
ment va ser del 2,2%, sis dècimes
més respecte les previsions per al
2020.

Pel que fa a l’economia global,
les perspectives apunten a un
augment del 2,9% durant el passat
2019 i estimacions del 3,3% i el

3,4% per al 2021. Es tracta d’una
dècima menys respecte les previ-
sions per a l’any passat i aquest,
respectivament, i de dues dèci-
mes respecte el 2021 per les revi-
sions a la baixa a l’Índia. «La recu-
peració prevista a nivell global es
manté incerta», assenyala l’orga-
nisme internacional en el seu in-
forme.

Riscos
El Fons Monetari Internacional
recorda que l’economia mundial
encara manté riscos de desacce-
leració, si bé s’han reduït després

que els Estats Units i la Xina hagin
arribat a un primer acord per po-
sar fi a la guerra comercial, i tam-
bé després que una sortida no
acordada del Regne Unit de la
Unió Europea hagi esdevingut
«menys probable». 

«Poden sorgir noves tensions
entre els Estats Units i la UE i po-
den tornar entre els Estats Units i
la Xina», avisa l’organisme inter-
nacional, que sosté que si l’acord
entre les dues potències es manté
l’impacte en el PIB mundial a final
del 2020 es reduirà del 0,8% al
0,5%.

ACN BARCELONA

L’FMI rebaixa el creixement de
l’economia espanyola fins a l’1,6%
L’organisme considera que hi ha menys riscos després del primer acord entre els EUA i la Xina

JASON ALDEN/BLOOMBERG

La directora general de l’FMI, Kristalina Georgieva

El Centre de Formació Pràctica
ja té a punt la nova programació
de cursos per a aquest primer tri-
mestre del 2020, composta per
una vintena de propostes forma-
tives molt diverses adreçades a
professionals del sector indus-
trial. 

Una part important dels cursos
són subvencionats, de manera
que no tenen cap cost ni per a
l’empresa ni per al treballador. En
aquest grup hi ha cursos de Mas-
tercam, d’interpretació de plà-
nols, de CNC, de sistema Smed i
metodologia 5S, de pneumàtica,
de disseny assistit per ordinador,
de matrius i de gestió de l’estrès.

També s’han programat nous
cursos de prevenció de riscos la-
borals, que són obligatoris per a
tots els treballadors de les empre-
ses del metall. En concret, se’n fa-
ran dos, per a operaris de pre-
muntatge i muntatge en fàbrica i
per a operaris de mecanització
per arrencament de ferritja.

REDACCIÓ MANRESA

El CFP programa
cursos per a
professionals
de la indústria

La Cambra de Comerç de Man-
resa començarà al febrer una
nova edició del curs d’imatge i so,
inclòs al Programa Integral de
Qualificació i Ocupació per a me-
nors de 30 anys que vulguin for-
mar-se per trobar feina. L’objectiu
del curs és donar als participants
els coneixements necessaris per
treballar en el suport tècnic d’es-
pectacles en directe. En la propos-
ta hi col·laboren el teatre Els Car-
lins i la companyia teatral Sargan-
tana, que és qui impartirà el curs.
Amb aquest curs es vol oferir una
formació diferent que permeti als
joves conèixer de prop el sector de
les arts escèniques. La formació té
un alt contingut de treball pràctic,
que es portarà a terme al teatre Els
Carlins, on els joves treballaran en
un espai real per posar en pràctica
tots els coneixements teòrics ad-
quirits. Al llarg de la formació es
treballaran aspectes com la il·lu-
minació d’espais escènics, el so,
les projeccions i les eines tecno-
lògiques per a la gestió i progra-
mació d’espectacles. 

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra
ofereix un curs
de formació 
en imatge i so
per a joves

La constitució de societats mer-
cantils va augmentar el 4,1% du-
rant el quart trimestre del 2019 a
Catalunya, en comparació del
mateix període del 2018, segons
dades del Col·legi de Registra-
dors. Així, en els darrers tres me-
sos de l'any es van constituir 4.319
societats. Es tracta del segon terri-
tori a l'Estat amb més constitu-

cions, per darrera de Madrid
(5.325), tot i que en aquest cas l'in-
crement va ser de l'1,3%. Al con-
junt de l'Estat es va mantenir la
constitució de societat mercantils
amb un total de 22.650 en el quart
trimestre i 94.840 en el global de
l'any, un 1,2% menys que l'any an-
terior. Pel que fa a l'evolució du-
rant l'any, el primer trimestre la
constitució de societats va regis-

trar un increment de l'1,4% en el
primer trimestre, descensos del
4,2% i del 2,3% en el segon i tercer
respectivament, i estabilitat en el
darrer trimestre pel que fa a les
dades estatals.

Per territoris, el major incre-
ment en el quart trimestre el re-
gistra La Rioja (13,3%), seguida de
Catalunya (4,1%) i Castella i Lleó
(3,7%). Per contra, el major des-

cens es dona a Cantabria (-
31,2%), seguida d'Aragó (-9%) i
Navarra (-8,7%).

D'altra banda, les extincions de
societats van arribar a les 8.856 en
el quart trimestre, un8,1% menys
que en el mateix període del 2018.
En el global de l'any van augmen-
tar un 5,2%. En el cas de Catalu-
nya, es va registrar un increment
de gairebé el 16%.

ACN BARCELONA

La constitució de societats mercantils puja el 4,1%
durant el quart trimestre del 2019 a Catalunya
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 El Banc Europeu d'Inversions
ha concedit al BBVA una
garantia de 300 milions d'euros
per facilitar el finançament
de pimes. Segons el BEI, l'acord
beneficiarà 1.700 empreses
i 9.000 persones.

300
milions

GARANTIA DEL BEI
AL BBVA PER

FINANÇAR PIMES

L’EMPRESALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Fernando Salvador serà el
nou responsable global de
Comunicació de Producte i
Esdeveniment de Seat a partir
de l’1 de febrer en substitució
de Fabian Simmer, que
abandona el grup. 

Fernando
Salvador

NOU RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓ DE
PRODUCTE DE SEAT 

 Els projectes d'oficines a la
província de Barcelona han
impulsat el creixement de la
superfície total visada a
Catalunya, que tot i això
només ha crescut el 4,8% en
un any.


LES OFICINES FAN

CRÉIXER LA
SUPERFÍCIE VISADA 

ECONOMIA GLOBAL El Fons Monetari Internacional ha reduït en dues dècimes la previsió de creixement
de l’economia espanyola per al 2020, fins a l’1,6%, després que en l’anterior informe la situés en l’1,8%



30/1/2020 El CFP impulsa una formació per als responsables de qualitat a la indústria - Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

https://www.regio7.cat/economia/2020/01/30/cfp-impulsa-formacio-als-responsables/594281.html 1/6

regió7.cat » Economia » Notícies de Manresa

El CFP impulsa una formació per als
responsables de qualitat a la
indústria
Redacció 29.01.2020 | 23:38

El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa començarà aviat un nou programa formatiu adreçat a

responsables de qualitat d'empreses industrials que té per objectiu impulsar la seva capacitat de

lideratge i aconseguir que assoleixin l'excel·lència operativa. El programa, Líders de Qualitat, segueix la

línia de Líders de Producció i Líders de Manteniment, dos cursos que ja s'han celebrat prèviament al

CFP. La formació és impartida per QRM Institute, especialistes en implementar metodologies

d'organització industrial, i es farà entre el 19 de febrer i el 29 d'abril. Les inscripcions són obertes.

Durant el curs es treballaran eines i estratègies per a la gestió de la qualitat i per dirigir projectes i

equips. L'objectiu, segons el CFP, és que les empreses aconsegueixin millorar la satisfacció dels seus

clients i aconseguir els seus objectius de rendibilitat de forma àgil, optimitzant recursos i assegurant la

motivació i satisfacció del personal.
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El CFP llança una formació per
impulsar el lideratge en la qualitat
d'empreses industrials
La proposta segueix la línia iniciada per Líders de Producció i Líders de
Manteniment, dos programes que han obtingut molt bons resultats

El Centre de Formació Pràctica començarà en breu un nou programa formatiu adreçat a responsables
de qualitat d'empreses industrials que té per objectiu impulsar la seva capacitat de lideratge i
aconseguir que assoleixin l'excel·lència operativa. El programa, que porta el nom de Líders de
Qualitat, segueix la línia de Líders de Producció i Líders de Manteniment, dos cursos que ja s'han
celebrat prèviament al CFP amb molt bons resultats. La formació és impartida per QRM Institute,
especialistes en implementar metodologies d'organització industrial, i es farà entre el 19 de febrer i
el 29 d'abril. Les inscripcions són obertes.

Durant el curs no només es treballaran eines i estratègies per a la gestió de la qualitat, sinó també
per dirigir projectes i equips. D'aquesta manera, es vol que les empreses aconsegueixin millorar
la satisfacció dels seus clients i aconseguir els seus objectius de rendibilitat de forma àgil,
optimitzant recursos i assegurant la motivació i satisfacció del personal de l'empresa. Una de les
activitats importants del curs serà el desenvolupament d'un projecte de planificació o millora de la
qualitat per a la seva àrea de responsabilitat, que farà cada alumne de manera individualitzada i el
presentarà davant de la direcció de la seva empresa.

El contingut sencer del programa Líders de Qualitat es pot consultar al web del CFP
(http://www.cfp.cat) .
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 29-01-2020 a les 19:00h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,270

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 115.994,200 -484,80

CAC 40 5.954,890 29,07

DAX 13.345,000 21,31

Dow Jones 28.835,600 112,75

Eurostoxx 50 3.736,360 17,14

FTSE 100 7.483,570 2,88

FTSE MIB 24.164,730 137,10

Ibex 35 9.546,700 62,50

IGBC (Col mbia) 0,000 0,00

Preu Var.

IGPA ( ile) 22.878,480 -87,32

Latibex 5.450,500 9,20

Merval (Argentina) 40.773,750 -55,95

Mexbol (M xic) 45.034,120 316,17

Nasdaq 100 9.123,847 32,91

Nasdaq Comp. 9.300,462 30,78

Nikkei 225 23.379,400 163,69

S&P 500 3.286,530 10,29

Stoxx 50 3.435,960 17,42

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 101,400 100,70 101,90 0,00 0,00 8,10

ACERINOX 9,104 9,09 9,27 -0,09 -1,02 -9,37

ACS CONST. 31,570 31,07 31,85 -0,13 -0,41 -11,44

AENA 167,400 166,25 167,80 0,25 0,15 -1,82

AMADEUS IT 73,700 73,06 74,16 -0,24 -0,32 1,24

ARCEL.MITTAL 14,022 13,96 14,22 0,09 0,63 -10,23

B. SABADELL 0,948 0,94 0,96 0,01 0,85 -8,87

BANKIA 1,669 1,65 1,71 -0,01 -0,60 -12,25

BANKINTER 5,950 5,91 6,04 -0,04 -0,60 -8,91

BBVA 4,668 4,61 4,69 0,07 1,46 -6,33

CAIXABANK 2,611 2,61 2,65 -0,01 -0,42 -6,68

CELLNEX TELECOM 43,800 43,58 44,42 0,23 0,53 14,15

CIE AUTOMOT. 20,240 20,06 20,68 -0,30 -1,46 -3,98

ENAGAS 24,430 24,26 24,50 0,04 0,16 7,43

ENCE 3,744 3,71 3,80 0,03 0,92 2,02

ENDESA 24,780 24,60 24,91 0,15 0,61 4,16

FERROVIAL 29,220 28,95 29,35 0,12 0,41 8,34

GRIFOLS 30,570 30,29 30,83 -0,33 -1,07 -2,74

IBERDROLA 9,870 9,81 9,90 0,02 0,22 7,52

INDITEX 31,030 30,79 31,04 0,10 0,32 -1,34

INDRA A 10,860 10,78 10,99 -0,02 -0,18 6,68

INM.COLONIAL 12,140 12,02 12,26 0,11 0,91 6,87

INT.AIRL.GRP 6,992 6,97 7,07 0,01 0,11 -3,16

MAPFRE 2,380 2,37 2,39 0,01 0,21 0,85

MASMOVIL 19,300 19,14 19,44 0,00 0,00 -5,11

MEDIASET ESP 5,134 5,13 5,21 -0,04 -0,81 -9,29

MELIA HOTELS 7,510 7,50 7,70 -0,10 -1,25 -4,45

MERLIN PROP. 13,010 12,90 13,08 0,16 1,25 1,72

NATURGY 23,810 23,57 23,82 0,19 0,80 6,29

RED ELE.CORP 18,230 18,17 18,27 0,02 0,11 1,70

REPSOL 12,795 12,70 12,92 0,03 0,20 -8,15

SANTANDER 3,708 3,64 3,73 0,16 4,41 -0,60

SIEMENS GAMESA 15,700 15,45 15,83 0,27 1,75 0,42

TELEFONICA 6,200 6,19 6,29 -0,07 -1,10 -0,43

VISCOFAN 49,660 49,36 50,25 0,10 0,20 5,44

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,101 -0,15

en 120,120 0,15

0,846 0,04

Fran 1,073 -0,02

Corona eca 10,589 0,02

$ 1,453 -0,19

$ 1,631 -0,06

Petroli

Brent 21 d s 59,75

Metalls

Or 1.571,0

Pocs dies després que l’ANC
aturés la web Consum Estratègic,
que promou les empreses afins a
l’independentisme, per donar
compliment a les mesures caute-
lars ordenades per un jutjat ha
sorgit una rèplica de la pàgina
amb les mateixes funcions. La
nova web es pot trobar ara a con-
sumeticcatala.com i ofereix una
relació d’empreses que respon-
guin a «una realitat econòmica
desvinculada dels poders polítics
i dels oligopolis que participen a
la campanya de la por».

Fonts de l’ANC s’han desvincu-
lat d’aquesta nova pàgina i han re-
cordat que ja van aturar la web de
Consum Estratègic per complir
les mesures cautelars un cop la
part denunciant, Foment del Tre-
ball, va dipositar els 50.000 euros
de fiança que va requerir el jutjat
per seguir amb el procés.

L’ANC defensa que fa uns deu
dies ja va aturar la pàgina web
Consum Estratègic per continuar
amb el procés judicial després de
la demanda de Foment. Des de
l’Assemblea, s’han mostrat con-
vençuts que sortiran guanyadors
de la demanda de Foment del Tre-
ball, que acusa l’entitat sobiranis-
ta de «conducta deslleial» i «false-
jar la lliure competència».

De moment, la titular del jutjat
mercantil número 11 ja va orde-
nar abans de Nadal el tancament

cautelar de la web, del qual l’ANC
ja ha donat compliment des de
mitjan mes. La magistrada va as-
senyalar que l’entitat sobiranista
va posar «en marxa uns mitjans
materials i personals que inciten
a la discriminació» i que no podia
«quedar emparat per la llibertat
d’opinió». A més, va afirmar que
l’objectiu era «condicionar les
preferències» en el consum del
ciutadans, ja que oferia informa-
ció de les empreses en un deter-
minat «context polític» i que els

consumidors «es guiïn per criteris
irracionals des d’una perspectiva
econòmica».

Per la seva banda, l’ANC va
al·legar davant la jutgessa que la
web publicava les empreses que
s’adherien a diversos paràmetres
socials, econòmics i nacionals; no
suposava un «boicot negatiu» a les
que no hi surten, sinó un «'buycot'
positiu», jugant amb el verb com-
prar en anglès, que fomentava el
consum de determinades com-
panyies.

ACN BARCELONA

Apareix una web que replica el
buscador d’empreses de l’ANC
L’entitat es desvincula de la iniciativa i diu que ha complert les mesures cautelars 

ARXIU/MIREIA ARSO

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie

El Centre de Formació Pràctica
(CFP) de Manresa començarà
aviat un nou programa formatiu
adreçat a responsables de qualitat
d’empreses industrials que té per
objectiu impulsar la seva capaci-
tat de lideratge i aconseguir que
assoleixin l’excel·lència operativa.
El programa, Líders de Qualitat,

segueix la línia de Líders de Pro-
ducció i Líders de Manteniment,
dos cursos que ja s’han celebrat
prèviament al CFP. La formació és
impartida per QRM Institute, es-
pecialistes en implementar meto-
dologies d’organització indus-
trial, i es farà entre el 19 de febrer
i el 29 d’abril. Les inscripcions són
obertes. Durant el curs es treba-

llaran eines i estratègies per a la
gestió de la qualitat i per dirigir
projectes i equips. L’objectiu, se-
gons el CFP, és que les empreses
aconsegueixin millorar la satisfac-
ció dels seus clients i aconseguir
els seus objectius de rendibilitat
de forma àgil, optimitzant recur-
sos i assegurant la motivació i sa-
tisfacció del personal.

REDACCIÓ MANRESA

El CFP impulsa una formació per als
responsables de qualitat a la indústria

El comerç minorista ha recor-
dat que els descomptes perma-
nents al llarg de l’any han frenat de
nou les vendes en la campanya de
Nadal i les rebaixes, segons ha in-
format la Confederació Espanyola
del Comerç (CEC).

En concret, les vendes del co-
merç minorista van tancar el de-
sembre amb un lleuger repunt del

0,4%. Una dada que suposa una
millora respecte al 2018, en què
l’increment interanual va ser ab-
solutament pla, però que està
allunyat del d’anys anteriors o del
benvolgut per altres formats en
aquest mateix exercici.

A més, les vendes del mes de
desembre es van situar 1,1 punts
per sota de les de novembre, fet
que consolida una tendència que

es ve repetint els últims anys, im-
pulsada pel Black Friday i el Cyber
Monday.

El president de la CEC, Pedro
Campo, recalca que aquests re-
sultats «són fruit de la dinàmica de
promocions constants en la qual
està immers Espanya i que ha
minvat significativament l’impac-
te de la campanya de Nadal i les
rebaixes de gener».

EP MADRID

El comerç reitera que els descomptes
permanents frenen les vendes de Nadal

Regió7DIJOUS, 30 DE GENER DEL 202024
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El CFP rep un premi al centre
formatiu més ben valorat del sector
dels mecanitzats
Redacció 24.02.2020 | 22:20

El Centre de Formació Pràctica de Manresa és el centre formatiu més ben valorat de l'estat per part de

les empreses mecanitzadores, el que l'ha fet guanyador del premi Aspromec a l'excel·lència formativa.

Aquest premi, concedit per l'Associació de Professionals per a la Competitivitat del Mecanitzat,

reconeix centres formatius i empreses en àmbits com la digitalització, la internacionalització, la

indústria 4.0 o l'equipament tecnològic.
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Lavanderías Autogestionables
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El premi el van recollir els responsables del CFP, encapçalats per la seva directora, Emma Moreno, en

una gala que va tenir lloc dijous passat a Madrid. El CFP es va imposar al Centre Integrat de Formació

Professional Juan de Herrera de Valladolid i a l'escola Politeknika Txorierri de Derio, a Biscaia, els altres

dos finalistes en la categoria d'excel·lència formativa. La d'enguany va ser la segona edició dels Premis

Aspromec, que aposten per impulsar la competitivitat del sector industrial del mecanitzat i per afavorir

la cooperació entre les empreses que s'hi dediquen.

Un centre de referència

El Centre de Formació Pràctica és un referent a Catalunya en la formació adreçada a professionals del

sector industrial. Ofereix formació especialitzada i suport tècnic a les empreses per impulsar la

competitivitat de la indústria del metall del territori. L'any passat, el CFP ja va ser guardonat amb el

premi Promoció del Territori del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa (CETIM).

Més informació

El CFP rep un premi al centre formatiu més ben valorat del sector dels mecanitzats.  

El CFP és el centre de formació més ben valorat de l'estat per part de les empreses mecanitzadores.  

Dimarts tindrà lloc l'acte de lliurament de la quarta edició dels Premis Séquia 2020.  
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El CFP és el centre de formació més
ben valorat de l'Estat per part de
les empreses mecanitzadores
Dijous va rebre el premi Aspromec a l'excel·lència formativa, concedit per
l'Associació de Professionals per a la Competitivitat del Mecanitzat

Lliurament dels premis -la segona per la dreta és Emma Moreno, directora del CFP- | CFP

El Centre de Formació Pràctica de Manresa és el centre formatiu més ben valorat de l'Estat per
part de les empreses mecanitzadores, el que l'ha fet guanyador del premi Aspromec a
l'excel·lència formativa. Aquest premi, concedit per l'Associació de Professionals per a la
Competitivitat del Mecanitzat, reconeix centres formatius i empreses en àmbits com la digitalització,
la internacionalització, la indústria 4.0 o l'equipament tecnològic.

El premi el van recollir els responsables del CFP, encapçalats per la seva directora, Emma
Moreno, en una gala que va tenir lloc dijous passat a Madrid. El CFP es va imposar al Centre
Integrat de Formació Professional Juan de Herrera de Valladolid i a l'escola Politeknika Txorierri
de Derio, a Biscaia, els altres dos finalistes en la categoria d'excel·lència formativa. La d'enguany
va ser la segona edició dels Premis Aspromec, que aposten per impulsar la competitivitat del
sector industrial del mecanitzat i per afavorir la cooperació entre les empreses que s'hi dediquen.

El Centre de Formació Pràctica és un referent a Catalunya en la formació adreçada a professionals
del sector industrial. Ofereix formació especialitzada i suport tècnic a les empreses per impulsar la
competitivitat de la indústria del metall del territori. L'any passat, el CFP ja va ser guardonat amb
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el premi Promoció del Territori del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa
(CETIM).
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Ampans ha aturat dues línies de
la secció de Serveis a la Indústria
del seu Centre Especial de Treball 
per falta de comandes. La decisió
afecta 25 de les 139 persones amb
discapacitat intel·lectual i en si-
tuació de vulnerabilitat social que
treballen en aquesta secció, ubi-
cada al polígon dels Dolors. Les lí-
nies de producció que més han
notat la davallada de comandes
són les de manipulació de pro-
ductes orientats a l’automoció, se-
gons expliquen fonts d’Ampans. 

Serveis a la Indústria és una de
les seccions del Centre Especial
de Treball (CET) de la fundació,
que inclou també les seccions de
jardineria, neteja, bugaderia i arts
gràfiques, a més de la formatgeria
Muntanyola, els Vins Urpina, el
garden, el restaurant, el quiosc i el
súper que gestiona Ampans. En
total, el   CET dona feina a 235 per-
sones, 139 de les quals a la secció
de Serveis a la Indústria. 

Segons fonts d’Ampans, aques-
ta secció «viu una situació molt
delicada, ja tocada pel fort impac-
te que ha tingut l’increment de
l’SMI, del 28%, des del gener del
2019. La gota que ha fet vessar el
vas és la davallada notable i sob-
tada de comandes del sector de
l’automoció, un dels principals
clients del CET d’Ampans». 

Segons la fundació, la secció té
un centenar de clients a la seva
base de dades, dels quals 25 són
els que asseguren la producció
anual del servei, «i en depenem».
Des de fa uns quinze dies, la sec-
ció «viu una situació d’incertesa

agreujada per la manca de submi-
nistrament de peces de la Xina
arran del Covid-19 que està atu-
rant la producció d’algunes plan-
tes, i de retruc el volum de feina
del CET», diu Ampans.

La davallada de les comandes
afecta directament la feina de 25
persones de la plantilla. L’entitat
assegura que està  concentrant
«tots els esforços per trobar nous
clients» que els permetin suplir
aquest descens i està «adoptant
mesures de flexibilitat horària i
formatives» per aguantar el que
qualifica de «greu situació». L’ob-
jectiu és «guanyar temps i mirar

de garantir els llocs de treball de
tota la plantilla». Si la situació
s’allarga, diu Ampans, es podrien
fer «accions de voluntariat social
durant aquest període transitori
per tal de mantenir-se actives i no
haver-se de quedar a casa, amb la
regressió que això suposa». 

Ampans afirma que no es plan-
teja de moment quant temps pot
aguantar aquesta situació. «No
ens podem permetre de tancar i
ja està. Aquests treballadors no es
poden quedar al carrer. El futur
d’aquestes persones, en molts ca-
sos, està en mans de l’entitat, en el
sentit que necessiten el suport

d’Ampans per tirar endavant».
L’entitat recorda que «podem fer
moltes feines per les empreses i
administracions de la comarca. Al
final també és una qüestió de res-
ponsabilitat social de tothom»,
afirmen fonts de la fundació.

L’increment del Salari Mínim
Interprofessional des del gener de
l’any passat també ha suposat un
cop per al Centre Especial de Tre-
ball d’Ampans, com ho ha estat
per a la resta dels CET de Catalun-
ya.  «Nosaltres potser estàvem en
una millor situació, amb més fei-
na i estàvem més arrelats al terri-
tori, però per a alguns centres l’in-
crement de l’SMI ha suposat una
greu davallada», afirmen fonts
d’Ampans.

Per tot plegat, l’entitat ha co-
mençat una campanya d’infor-
mació a les empreses del territori
perquè la tinguin en compte com
a proveïdors de serveis i produc-
tes, especialment la secció de Ser-
veis a la Indústria. 

Aquesta secció de la fundació
disposa, al polígon dels Dolors,
d’unes instal·lacions, de 2.300
metres quadrats operatius i 600 de
magatzem. La secció ofereix a les
empreses la realització  de proces-
sos productius que suposin una
manipulació del producte com
muntatge i encapsat de peces;
comptatge, encapsat i etiquetat;
embossat, tancat, pesatge i eti-
quetat;   muntatge de compo-
nents;  retractilat amb o sense es-
calfor; ensobrat i etiquetatge d’ar-
ticles; i verificacions d’acabat de
peces, entre altres processos, se-
gons detalla Ampans.

CARLES BLAYA MANRESA

El Centre de Formació Pràctica
de Manresa és el centre formatiu
més ben valorat de l’estat per part
de les empreses mecanitzadores,
el que l’ha fet guanyador del pre-
mi Aspromec a l’excel·lència for-
mativa. Aquest premi, concedit
per l’Associació de Professionals
per a la Competitivitat del Meca-
nitzat, reconeix centres formatius
i empreses en àmbits com la digi-
talització, la internacionalització,
la indústria 4.0 o l’equipament
tecnològic.

El premi el van recollir els res-
ponsables del CFP, encapçalats
per la seva directora, Emma Mo-
reno, en una gala que va tenir lloc
dijous passat a Madrid. El CFP es
va imposar al Centre Integrat de
Formació Professional Juan de
Herrera de Valladolid i a l’escola
Politeknika Txorierri de Derio, a
Biscaia, els altres dos finalistes en
la categoria d’excel·lència forma-
tiva. La d’enguany va ser la segona
edició dels Premis Aspromec, que
aposten per impulsar la competi-
tivitat del sector industrial del me-
canitzat i per afavorir la coopera-
ció entre les empreses que s’hi de-
diquen.

Un centre de referència
El Centre de Formació Pràctica és
un referent a Catalunya en la for-
mació adreçada a professionals
del sector industrial. Ofereix for-
mació especialitzada i suport tèc-
nic a les empreses per impulsar la
competitivitat de la indústria del
metall del territori. L’any passat, el
CFP ja va ser guardonat amb el
premi Promoció del Territori del
Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials i Graduats de Manresa
(CETIM).

REDACCIÓ MANRESA

El CFP rep un
premi al centre
formatiu més ben
valorat del sector
dels mecanitzats

Ampans tanca dues línies del Centre
Especial de Treball per falta de feina
La fundació insta les empreses a fer comandes per pal·liar la caiguda d’encàrrecs de l’automoció

HAJAR ECHENOUILI/ARXIU

La secció industrial dels Dolors del Centre Especial de Treball d’Ampans
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 El nombre de pernoctacions
hoteleres a Catalunya va pujar
el 4,04% el gener, fins a les
2.267.461, segons les dades
provisionals de la Conjuntura
Turística Hotelera de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE)

4%
AUGMENTEN LES
PERNOCTACIONS

HOTELERES

EL SECTORLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El consum de ciment a
Catalunya durant el mes de
gener d'aquest any ha
experimentat una caiguda del
13% respecte al mateix mes de
l'any 2019, segons la patronal
catalana Ciment Català

Ciment
EL CONSUM CAU EL

13% EL MES DE
GENER

 Les exportacions
agroalimentàries de Catalunya
han superat en 2019 per
primera vegada els 10.000
milions d'euros, el 8,48% més
que el 2018 i el 45,12% més
que fa 10 anys


CREIXEN LES

EXPORTACIONS
AGROALIMENTÀRIES

UN MAL MOMENT PER A AMPANSLa secció de treballs per a la indústria de la fundació manresana està notant la
davallada del mercat de l’automoció i l’impacte del coronavirus en les comandes del sector 
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ÉS NOTÍCIA:

El Centre de Formació, el
més ben valorat per part de
les mecanitzadores
El Centre de Formació Pràctica de Manresa és el
centre formatiu més ben valorat de l’estat per part
de les empreses mecanitzadores, el que l’ha fet
guanyador del premi Aspromec a l’excel·lència
formativa. Aquest premi, concedit per l’Associació de
Professionals per a la Competitivitat del Mecanitzat,
reconeix centres formatius i empreses en àmbits
com la digitalització, la internacionalització, la
indústria 4.0 o l’equipament tecnològic.

Els responsables del CFP recollint el premi.

ECONOMIA / Redacció  
25/02/2020 09:55

“Cançons de tots els temps”

La Taula de la Salut Mental de Manresa ja té
logotip

Ampans alerta que el Centre Especial de
Treball té aturades dues línies

L'escalador berguedà Xavier Batriu mor en
caure d'un pont

Torna 'Hache'

Obeses i el Pol Petit passaran pels 'Batecs
Culturals'

Quinze medalles per l'Avinent en el
Campionat de Catalunya Màster

Enganxen un camioner begut, sense ITV i el
tacògraf inactiu
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Enxampats dos lladres després
d'un nou robatori a les Brucardes

Anna Rotllan i el CAE reben els
premis Séquia 2020

L'escalador berguedà Xavier
Batriu mor en caure d'un pont

Obeses i el Pol Petit passaran pels
'Batecs Culturals'

El premi el van recollir els responsables del
CFP, encapçalats per la seva directora, Emma
Moreno, en una gala que va tenir lloc dijous
passat a Madrid. El CFP es va imposar al Centre
Integrat de Formació Professional Juan de
Herrera de Valladolid i a l’escola Politeknika
Txorierri de Derio, a Biscaia, els altres dos
finalistes en la categoria d’excel·lència
formativa. La d’enguany va ser la segona edició
dels Premis Aspromec, que aposten per
impulsar la competitivitat del sector industrial
del mecanitzat i per afavorir la cooperació entre
les empreses que s’hi dediquen.
 
El Centre de Formació Pràctica és un referent a Catalunya en la formació adreçada
a professionals del sector industrial. Ofereix formació especialitzada i suport tècnic
a les empreses per impulsar la competititat de la indústria del metall del territori.
L’any passat, el CFP ja va ser guardonat amb el premi Promoció del Territori del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa (CETIM).
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aspromec.org

6-8 minutos

El pasado 20 de febrero tuvo lugar la gala de entrega de los II
Premios Aspromec en los Teatros Luchana de Madrid, a la que
asistieron del orden de 80 profesionales de la industria e
instituciones de formación. Esta gala del mecanizado, además de
premiar la labor del sector, supuso un nuevo gran punto de
encuentro entre todos los actores de este mercado.

Tras la gran acogida en 2019 de la primera edición de sus premios,
Aspromec, Asociación de Profesionales para la Competitividad del
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Mecanizado, en su papel de impulsor de dinamizador de la
industria del mecanizado a través de diferentes encuentros para el
intercambio de ideas, reunió de nuevo a sus asociados y a
diferentes actores del sector para reconocer su labor en las
diferentes categorías que conforman la convocatoria.

La gala de entrega de premios, patrocinada por la feria Industry
Barcelona, estuvo conducida por el presentador Manuel González,
que ejerció de ameno maestro de ceremonias de una gala que
comenzó con la bienvenida de Francisco Moreno Gil, presidente de
Aspromec, quién también moderó una interesante mesa redonda
sobre ‘El mecanizado en la Industria 4.0 visto desde dentro’, de la
que formaron parte Alfredo López-Díez, Head of Advanced
Engineering en ITP Aero; Augusto Escudero Luengo, jefe Dpto.
Técnico Factoría de Motores de Renault España y Aurelio Rafael
Guzón, director gerente de Faymasa.
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Entre algunos de los puntos de actualidad de la industria del
mecanizado que se trataron en el debate destacó la necesidad de
cooperación entre las empresas del sector, el reto de la
internacionalización (de las 6.000 empresas de mecanizado que
existen en España, la mitad no vende fuera de su comunidad
autónoma y el 80% no ha vendido nunca fuera de España),
encontrando las palancas necesarias para adecuarse a las nuevas
exigencias y potenciar su presencia en el mercado internacional; la
importancia de la formación en las últimas tecnologías o la
necesidad de una buena gestión del relevo en la empresa familiar.

En esta segunda edición de los Premios Aspromec, la Asociación
reconoció la labor de empresas y organizaciones en ocho
categorías. Este es el panel de ganadores y finalistas en cada uno
de los apartados:

Internacionalización. Con este premio la Asociación quiere
reconocer a las empresas que se han distinguido por tener ya en
su ADN vocación exportadora, entendiendo que el cliente es
global.

Finalistas: Industrias Lebario, Mendi -Group

Ganador: Eines Canela

Entregó el premio José Ignacio Ortiz de Urbina, vocal de Aspromec
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y director general de Intermaher. Recogió Silvia Canela Viñas,
directora Managing de Eines Canela.

Formación. Galardón dirigido a la empresa mecanizadora más
sensibilizada con la formación de su personal en un nuevo entorno
donde se impone la digitalización.

Finalistas: Faymasa, Grupo Inmapa, Industria Maxi

Ganador: Joarjo

Hizo entrega del galardón Swen Hamann, vocal de Aspromec y
director gerente de Zöller Iberica. Recogió por parte de Joarjo su
Key Account Manager, Isabel Mozota.

Digitalización. Aspromec reconoce con esta categoría a los
mecanizadores que mejor han sabido adaptarse a esta demanda.

Finalistas: Egile, Nuter

Ganador: Consur

Ángel Hernández, vocal de Aspromec y director Interempresas
Media fue el encargado de entregar este premio que recogió, en
nombre y representación de Consur, Joaquín Rodríguez Grau,
director general en el Centro Avanzado de Tecnologías (CATEC).

Mejor Empresa Tractora. Este galardón está dirigido a aquella
que mejor interactúa con sus proveedores.

Finalistas: Dana Incorporated Automotive, John Deere-King Agro,
Martinrea Honsel

Ganador: Renault España

Miguel Serrano, director del Salón ‘Industry From Needs to
Solutions’. La feria industrial de Barcelona entregó el galardón en
esta categoría, que recogió Augusto Escudero Luengo, jefe Dpto.
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Técnico Factoría de Motores de Renault España.

Marca España. Aspromec quiere premiar en esta categoría a las
empresas tractoras que proyectan los valores de la industria
española en el mercado internacional.

Finalistas: CIE Automotive, Gazc, Indra

Ganador: ITP Aero

En esta categoría, fue David Sanz, vocal de Aspromec y Market
Manager de Walter Tools Iberia quien hizo entrega del premio a
Alfredo López Díez, Head of Advanced Engineering en ITP Aero.

Excelencia Formativa. Con la ilusión de que se contagie el
ejemplo, Aspromec quiere reconocer a los centros de formación
más valorados entre las empresas mecanizadoras.

Finalistas: Centro Integrado de Formación Profesional Juan de
Herrera, Politeknika Txorierri

Ganador: Centre Formació Pràctica

José Antonio Gómez Vadillo, secretario general de Aspromec y
consejero delegado de Grupo Vadillo Asesores entregó la estatuilla
de ganador a Emma Moreno Puy, directora del Centre Formació
Pràctica.

Formación Dual. Aspromec persigue aportar su granito de arena
en esta necesaria dinamización de la Formación Dual
reconociendo con esta categoría a los centros que han sabido
integrarse mejor con el ámbito industrial.

Finalistas: Egibide

Ganador: Salesianos Atocha

José Luis Esquivías López, coordinador Escuela-Empresa-
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Instituciones de Salesianos Atocha, recogió el galardón de ganador
de manos de Àngels Salvador, vocal de Aspromec y Distribuitor
Bussines Manager de Castrol Industrial.

Mejor Equipamiento. En esta categoría se reconoce a los centros
tecnológicos que mejor han sabido dotarse tecnológicamente.

Finalistas: Centro de fabricación Aeronáutica (CFAA), Centro
Integrado de Formación Profesional Miguel Altuna Lanbide
Heziketa, Catec

Ganador: IK4

Hizo entrega de este premio Rafael Fernández, vocal de Aspromec
y director comercial de Rohn Iberica, que el mismo recogió en
nombre de IK4, que no pudo asistir al acto.
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Foto de grupo de los ganadores en la 2ª Edición de los Premios
Aspromec, junto al presidente de la Asociación, Francisco Moreno
Gil.

Para finalizar la entrega de premios, Oriol Caballé, vicepresidente
de Aspromec y Managing Director de Kromi, hizo entrega de un
Diploma a las empresas que han resultado nominadas en esta
segunda edición de los Premios Aspromec.
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Los representantes de las empresas finalistas recibieron un
Diploma acreditativo de mano de Oriol Caballé, vicepresidente de
Aspromec (a la izq. de la imagen).

Tras la entrega de los galardones, los asistentes pudieron seguir
debatiendo y compartiendo sinergias durante el cocktail, ya en un
ambiente más distendido y relajado.
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Cristina Mínguez 25/02/2020 646

   

Vuelve la ‘gran noche del mecanizado’

El pasado 20 de febrero tuvo lugar la gala de entrega de los II Premios Aspromec en los Teatros
Luchana de Madrid, a la que asistieron del orden de 80 profesionales de la industria e instituciones
de formación. Esta gala del mecanizado, además de premiar la labor del sector, supuso un nuevo
gran punto de encuentro entre todos los actores de este mercado.
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Tras la gran acogida en 2019 de la primera edición de sus premios, Aspromec, Asociación de
Profesionales para la Competitividad del Mecanizado, en su papel de dinamizador de la industria del
mecanizado a través de diferentes encuentros para el intercambio de ideas, reunió de nuevo a sus
asociados y a diferentes actores del sector para reconocer su labor en las diferentes categorías que
conforman la convocatoria.

Manuel González, presentador y maestro de ceremonias de la gala.

La gala de entrega de premios, patrocinada por la feria Industry Barcelona, estuvo conducida por el
presentador Manuel González, que ejerció de ameno maestro de ceremonias de una gala que comenzó con
la bienvenida de Francisco Moreno Gil, presidente de Aspromec y director general de Tebis Sur de Europa,
quién también moderó una interesante mesa redonda sobre ‘El mecanizado en la Industria 4.0 visto desde

https://aspromec.org/
http://www.industry.website/home
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dentro’, de la que formaron parte Alfredo López-Díez, Head of Advanced Engineering en ITP Aero; Augusto
Escudero Luengo, jefe del Departamento Técnico Factoría de Motores de Renault España y Aurelio Rafael
Guzón, director gerente de Faymasa.

 

Francisco Moreno Gil, presidente de Aspromec y director general de Tebis Sur de Europa.

Entre algunos de los puntos de actualidad de la industria del mecanizado que se trataron en el debate
destacó la necesidad de cooperación entre las empresas del sector, el reto de la internacionalización (de las
6.000 empresas de mecanizado que existen en España, la mitad no vende fuera de su comunidad autónoma
y el 80% no ha vendido nunca fuera de España), encontrando las palancas necesarias para adecuarse a las
nuevas exigencias y potenciar su presencia en el mercado internacional; la importancia de la formación en
las últimas tecnologías o la necesidad de una buena gestión del relevo en la empresa familiar.



28/2/2020 Entregados los II Premios Aspromec - Metalmecánica

https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/266596-Entregados-los-II-Premios-Aspromec.html 4/16

En los sillones, de izq. a dcha, los tres particpantes del debate: Alfredo López-Díez, Head of Advanced Engineering en ITP Aero; Augusto
Escudero Luengo, jefe del Departamento Técnico Factoría de Motores de Renault España y Aurelio Rafael Guzón, director gerente de

Faymasa.

8 ganadores

En esta segunda edición de los Premios Aspromec, la Asociación reconoció la labor de empresas y
organizaciones en ocho categorías. Este es el panel de ganadores y �nalistas en cada uno de los apartados:

Internacionalización. Con este premio la Asociación quiere reconocer a las empresas que se han
distinguido por tener ya en su ADN vocación exportadora, entendiendo que el cliente es global.

Finalistas: Industrias Lebario, Mendi -Group
Ganador: Eines Canela
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En la categoría Internacionalización entregó el premio José Ignacio Ortiz de Urbina, vocal de Aspromec y director general de
Intermaher. Recogió Silvia Canela Viñas, directora Managing de Eines Canela.

Formación. Galardón dirigido a la empresa mecanizadora más sensibilizada con la formación de su
personal en un nuevo entorno donde se impone la digitalización.

Finalistas: Faymasa, Grupo Inmapa, Industria Maxi
Ganador: Joarjo

Hizo entrega del galardón a la mejor empresa de Formación Swen Hamann, vocal de Aspromec y director gerente de Zöller Iberica.
Recogió por parte de Joarjo su Key Account Manager, Isabel Mozota.
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Digitalización. Aspromec reconoce con esta categoría a los mecanizadores que mejor han sabido adaptarse
a esta demanda de la industria.

Finalistas: Egile, Nuter
Ganador: Consur

Ángel Hernández, vocal de Aspromec y director de Interempresas Media, fue el encargado de entregar el premio en la categoría
Digitalización, que recogió, en nombre y representación de Consur, Joaquín Rodríguez Grau, director general en el Centro Avanzado

de Tecnologías (CATEC).

Mejor Empresa Tractora. Este galardón está dirigido a aquella que mejor interactúa con sus proveedores.

Finalistas: Dana Incorporated Automotive, John Deere-King Agro, Martinrea Honsel
Ganador: Renault España
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Miguel Serrano, director del Salón ‘Industry From Needs to Solutions’, la feria industrial de Barcelona, entregó el galardón en esta
categoría, que recogió Augusto Escudero Luengo, jefe del Departamento Técnico Factoría de Motores de Renault España.

Marca España. Aspromec quiere premiar en esta categoría a las empresas tractoras que proyectan los
valores de la industria española en el mercado internacional.

Finalistas: CIE Automotive, Gazc, Indra
Ganador: ITP Aero

En la categoría Marca España, fue David Sanz, vocal de Aspromec y Market Manager de Walter Tools Iberia, quien hizo entrega del
premio a Alfredo López Díez, Head of Advanced Engineering en ITP Aero.



28/2/2020 Entregados los II Premios Aspromec - Metalmecánica

https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/266596-Entregados-los-II-Premios-Aspromec.html 8/16

Excelencia Formativa. Con la ilusión de que se contagie el ejemplo, Aspromec quiere reconocer a los
centros de formación más valorados entre las empresas mecanizadoras.

Finalistas: Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera, Politeknika Txorierri
Ganador: Centre Formació Pràctica

José Antonio Gómez Vadillo, secretario general de Aspromec y consejero delegado de Grupo Vadillo Asesores, entregó la estatuilla de
ganador a Emma Moreno Puy, directora del Centre Formació Pràctica.

Formación Dual. Aspromec persigue aportar su granito de arena en esta necesaria dinamización de la
Formación Dual reconociendo con esta categoría a los centros que han sabido integrarse mejor con el
ámbito industrial.

Finalistas: Egibide
Ganador: Salesianos Atocha
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José Luis Esquivías López, coordinador Escuela-Empresa-Instituciones de Salesianos Atocha, recogió el galardón de ganador de manos
de Àngels Salvador, vocal de Aspromec y Distribuitor Bussines Manager de Castrol Industrial.

Mejor Equipamiento. En esta categoría se reconoce a los centros tecnológicos que mejor han sabido
dotarse tecnológicamente.

Finalistas: Centro de fabricación Aeronáutica (CFAA), Centro Integrado de Formación Profesional
Miguel Altuna Lanbide Heziketa, Catec
Ganador: IK4

Hizo entrega de del premio al Mejor Equipamiento Rafael Fernández, vocal de Aspromec y director comercial de Röhm Iberica, que él
mismo recogió en nombre de IK4, que no pudo asistir al acto.
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Foto de grupo de los ganadores en la 2ª Edición de los Premios Aspromec, junto al presidente de la Asociación, Francisco Moreno Gil.

Para �nalizar la entrega de premios, Oriol Caballé, vicepresidente de Aspromec y Managing Director de
Kromi, hizo entrega de un Diploma a las empresas que han resultado nominadas en esta segunda edición
de los Premios Aspromec.

Los representantes de las empresas �nalistas recibieron un Diploma acreditativo de mano de Oriol Caballé, vicepresidente de
Aspromec (a la izq. de la imagen).

Tras la entrega de los galardones, los asistentes pudieron seguir debatiendo y compartiendo experiencias
durante el cocktail, ya en un ambiente más distendido y relajado.
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Un momento del cóctel que disfrutaron los asistentes a la gala de premios.

El mecanizado en la Industria 4.0 visto desde dentro

En su empeño por conocer y difundir las necesidades del sector del mecanizado, Aspromec organizó, dentro de la gala de
entrega de los 2º Premios de la Asociación, una mesa redonda a tres bandas para conocer las posturas de una empresa
mecanizadora familiar, Faymasa; y dos empresas tractoras: la división española de multinacional Renault, y la española ITP
Aero.  

El primer mensaje que se desprendió del debate es que la Industria 4.0 ha cambiado las reglas del juego del sector y las
empresas deben adaptarse a los nuevos requisitos de un mercado donde los ciclos de los productos son más cortos y la
relación proveedor-cliente se ha visto modi�cada.

En este sentido la sensación entre las empresas tractoras de que el mecanizador medio en España está aún lejos de lo que
necesitan. “Las empresas de gran tamaño, como es nuestro caso, que además fabricamos piezas complicadas como son los
motores aeronáuticos, buscamos que nuestros proveedores nos entreguen un producto acabado, piezas a medida… algo más
allá del mecanizado”, comentó Alfredo López Díez, Head of Advanced Engineering en ITP Aero, compañía española que opera
como entidad corporativa dentro del grupo Rolls-Royce.

No obstante, esta entrega de valor requiere por parte del mecanizador una inversión en tecnología y conocimiento para la
mejora de sus procesos, que no siempre puede asumir.

En este sentido, para Augusto Escudero Luengo, jefe del Departamento Técnico Factoría de Motores de Renault España, “es
necesario buscar fórmulas para llegar a ganar todos, clientes y proveedores, encontrando el equilibrio entre coste y calidad,
operando de una forma en la que se compartan riesgos y bene�cios”. Escudero también valoró la necesaria vocación
internacional de las empresas mecanizadoras, "ya que a empresas como nosotros nos ofrece diversidad de elección y para
ellos es un escaparate importante".

Por su lado, Aurelio Rafael Guzón, director gerente de Faymasa, una empresa familiar dedicada al mecanizado desde 1989,
destacó que, “por tradición, los mecanizadores somos un sector bastante estanco y a la hora de trabajar con empresas
grandes, nos resulta más difícil porque existen más exigencias y certi�caciones que hay que cumplir. Actividades como la de
hoy nos ayuda a relacionarnos y nos orientan para prestar algún servicio de valor añadido como piezas de precisión a
medida".

La implicación necesaria de centros tecnológicos y el trabajar en cooperación con otras empresas complementarias para
cumplir plazos y optimizar costes en clientes que requieran más dimensión fueron algunas de las opciones que se pusieron
sobre la mesa.
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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

Redacció 06.03.2020 | 23:25

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 Lacetània, que reconeixen

els millors treballs finals dels alumnes de cicles

formatius i de batxillerat dels centres educatius de
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la comarca. La varietat tornarà a ser la tònica

general en uns guardons que premiaran treballs

que van des de la tecnologia robòtica fins al

periodisme i la recerca històrica, les ciències de la salut o l'educació. Enguany, s'han concedit només

dos premis en la categoria de cicles formatius de grau mitjà, mentre 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'acte l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la presidenta de la Fundació

Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, i el representant dels Serveis

Territorials d'Educació a la Catalunya 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 Formatius de Grau Mitjà, el primer premi ha estat per a «Heartfelt», de Maria

Rubio Garriga, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. El projecte ha consistit a crear la imatge gràfica i

diverses aplicacions d'una empresa de cosmètica dedicada a la creació i comercialització d'articles de

bellesa, adequats 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 música 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 Formatius de Grau Superior, el primer premi ha estat per a «Espai Quitxalla», de

Laia Casajuana Fortó i Safae El Ouahabi el Ouahabi, de l'institut Guillem Catà. L'objectiu del treball ha

estat la creació d'un parc cobert infantil, com a recurs educatiu adequat per a infants entre 2 i 6 anys.

Les alumnes l'han plantejat també com a projecte de negoci, ja que l'espai oferirà diferents serveis tant

a les famílies 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 temàtica fantàstica,

mitjançant el joc de llum i ombres. El tercer premi ha estat per a «Little Motor Club», de Joan Manel

Gabarró Soler, de l'Escola d'Art de Manresa. Gabarró ha creat un conte il·lustrat sense text.

Per la seva banda, en la categoria 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

L
fa
e
El
de

Els

en 

M
el 
qu
Mo

cre

El
te
El 

eu

Guanyadors dels premis Fundació Lacetània de l'any passat

catpress

https://www.regio7.cat/tags/educacio.html
https://www.regio7.cat/manresa/
https://www.regio7.cat/tags/valenti-junyent.html
https://www.regio7.cat/manresa/
https://www.regio7.cat/tags/catalunya.html
https://www.regio7.cat/tags/escola-d-art-de-manresa.html
https://www.regio7.cat/tags/guillem-cata.html
https://www.regio7.cat/tags/escola-d-art-de-manresa.html
https://www.regio7.cat/economia/2020/03/08/generalitat-crea-portal-facilitar-visibilitzacio/601778.html
https://www.regio7.cat/economia/2020/03/08/generalitat-crea-portal-facilitar-visibilitzacio/601778.html
https://www.regio7.cat/economia/2020/03/06/dones-del-bages-tenen-any/601545.html
https://www.regio7.cat/economia/2020/03/07/moodys-preveu-que-coronavirus-afectara/601602.html
https://www.regio7.cat/economia/2020/03/07/govern-obre-linia-dajuts-tecnologiques/601601.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvxhr0Q0vElCRbS40HXJRxCVlUnJVNmqMZCwM6N5glRkRLynmfjL5b2slAMO-qz5KGYOhppnGtyc5X2ACnBIpNHWR8MkU77MqB0tZ0VmW3lRHgQT1qpJubKhmv4-O0TyFyHUIb95H5BzfGyz7rkDoy54OmKrAE0-9ol-H2To5ubQvrXaAAbcHoJqNo0TApUBFZoAALtseJSLcnD2g8enWvn8X06WfS_ExzVB5kOklzuQ4ggktc-bYjBaPOTZb3optjJRUXIB1dgQYZuX8I&sig=Cg0ArKJSzPUFsDYI7Cs-&adurl=https://www.h2i2terp.com/ca/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y


9/3/2020 La Fundació Lacetània premia vuit treballs d'alumnes de final de cicle - Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

https://www.regio7.cat/economia/2020/03/07/fundacio-lacetania-premia-vuit-treballs/601603.html 3/5

Compartir a TwitterCompartir a Facebook

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 disseny gràfic en 3D i l'electrònica.

El segon premi ha estat per a «L'epigenètica del càncer», de Berta Canal Simon i Maria Sánchez Arias, de

l'institut Lacetània. Les alumnes van investigar el paper de l'epigenètica pel que fa a la prevenció i al

tractament del càncer. El treball inclou una part experimental relacionada amb l'epigenètica, amb

l'objectiu de demostrar els seus mecanismes de regulació. Finalment, el tercer premi el rebrà «El

periodisme espanyol i l'ascens del III Reich», de Mar Torroella Vergés, de l'institut Lacetània. A través de

tres diaris espanyols diferents amb tendències polítiques oposades, s'analitzen sis articles per veure els

diferents punts de vista sobre les notícies.

Més informació

Horrorland acapara els Horror Awards 2019.  

ERC atorga els premis Maria Casajuana 2020 a Fina Dordal i l'associació L'Olivera .  

Rossignol és una de les guanyadores dels Factories of the Future Awards 2020.  

Rep les nostres newsletters al teu email APUNTA-T'HI

Per comentar has d'iniciar sessió o registrar-se.

Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació

Temes relacionats:  Empreses  Lluís de Peguera  Periodisme  Premis

1

https://www.regio7.cat/bergueda/2020/03/06/horrorland-acapara-horror-awards/601532.html
https://www.regio7.cat/manresa/2020/03/06/erc-atorga-premis-maria-casajuana/601507.html
https://www.regio7.cat/economia/2020/03/06/rossignol-guanyadores-dels-factories-of/601369.html
https://www.regio7.cat/newsletters/
https://www.regio7.cat/newsletters/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst0Pox89IaoALELV21kSLHH1tl6_69Ut5F021aRLwS23vbLEEDHyAvmpUKHTyW_h9MJcO1E_wc6bKBVvK8Wk_gwjI-nVTVxYOwcvvmLyqWXbhoado3B2x4Er4ac__tu82NDzKkxsed-38Pl7nZFhdhRhKFArVi5QJ8n0CrAyubnd9lhoWTWB5q2KytWJvyVA1DBudbdyAHAuKt-aQWjQtalo-dqp4TWao2pAehWaGD6YZ453XBf6Ov3ML68cTJB9e6dZi_4PDLLkYb6ykP8WduDsVnLexE_6OTPWisNgXBo9dXkit4hrQyCtjrgLzkO-PTUBoY4JsdYyd9LuA_Pg4lLKOOZ8zKwaHvsjLVygLKZ-AdTyrkv7lcvT7l_HA95owHmunRCBxoAUmjOe2ix4hyozhj3-qPD8_Zj8Nqxx3e0JT7DTdYjlNeLPOWzw7moKVuosV7XJ2uivQvB1iryowNAwRSxIP6aAO-FPmjFignb5c2uk8KGuWUIaNElrbpjd2w8_13ROzpBLUpvSsDj-9KJpyS_LGtgJHfWEjSg1Lq2LeUR5-unA-x1gicH-_fVdhZk6j8JYwB6tkUKQRgK7V94dXLqQW-nzuJ2qANCLjhtXEHboVC5qd9XnrwYCphzge6BYlvc-tCLcPWwHVMscUxZsASDhQ6uFzaRG04-dsTbIBw85xjttEpNxa9lwsZHJFFf3UNieH2DrXjSQdQT60eT3hhqHMzfmbS8ofo0zQtwvv2OjjbSPrHum2M_LcGINKC8kbv_56qeLeIPf_Kh_zLebhgVPcEnCbdtvuHEgauHeBVJNpaxq7DvB0nAGSIdjYWNhlnC-IIfV6QHcOAvRhYQaHoTQT8FUDfCUbh5atzby3C6SscX7xj8TslxIXxkA4Fxu_d8AS0AVB0zA3balT0FNqzK2h06k9ajBwX3dpnDGeP42vTTWK6IgWmn5bQxN4arwA-ViZSweTJ6YCHcgmr6KbS-urjyIg20SnbHVQ-ywSuYAEbL5BTFZ0fQTxdW4vTeStKwInK7gzDH0QYjcu6BfGiMTn_qe4_DHBsfmWug&sai=AMfl-YSPk996xcWTnlktHzRz56ZY2fpElWQOBe5Y9yaYLW6jKT_OkQqSOnZ9-2ASDj4rExrgI6E5AkUUZqmhwFv96Dde7EPJo_84vaKmMnm_59Tro4NsVFhT07Wx3utvlIbs0kjVl1neb56IOl1o-t8slUQMkuTcwUP57L3mnPYA&sig=Cg0ArKJSzJfv-HMcKhit&urlfix=1&adurl=https://www.calvinklein.es/ninos%3Fcmpid%3Dch:display_marketing%7Cso:dbm%7Ccp:ss20_ckj_kids%7Ccj:bond%7Cts:rtb_open%7Cca:display%7Ccr:man%7Clb:300x250%7Cag:%7Cpi:%26utm_source%3Ddbm%26utm_medium%3Ddisplay_marketing%26utm_campaign%3Dss20_ckj_kids%26utm_term%3Dbond_rtb_open_display_man%26utm_content%3D300x250__%26dclid%3D%25edclid!
https://www.regio7.cat/tags/
https://www.regio7.cat/tags/empreses.html
https://www.regio7.cat/tags/lluis-de-peguera.html
https://www.regio7.cat/tags/periodisme.html
https://www.regio7.cat/tags/premis.html


Societat | Redacció | Actualitzat el 06/03/2020 a les 15:16

La Fundació Lacetània lliurarà dilluns
els seus premis als millors treballs
de batxillerat i cicles formatius
Alumnes de l'Escola d'Art de Manresa i dels instituts Lacetània, Guillem Catà i
Castellet recolliran els guardons

La sala d'actes de l'institut Lluís de Peguera acollirà dilluns vinent, a les 7 de la tarda, l'acte de
lliurament dels premis de la Fundació Lacetània, que reconeixen els millors treballs finals dels
alumnes de cicles formatius i batxillerat dels centres educatius de la comarca. La varietat tornarà a
ser la tònica general en uns guardons que premiaran treballs que van des de la tecnologia robòtica
fins al periodisme i la recerca històrica, les ciències de la salut o l'educació.  Enguany, s'han
concedit només dos premis en la categoria de cicles formatius de grau mitjà, mentre que en les de
cicles formatius de grau superior i batxillerat hi ha tres premiats.

L'acte de dilluns també servirà per fer un reconeixement a les empreses que col·laboren amb la
Fundació Lacetània a través dels 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 finals 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'acte l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la presidenta de la Fundació
Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, i el representant dels Serveis
Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Xavier Alcántara. Al final de l'acte es podrà escoltar
una actuació del  Cor Juvenil Sons del Conservatori de Música de Manresa.

Premis en la categoria de Cicles Formatius de Grau Mitjà

- Primer premi: Heartfelt, de Maria Rubio Garriga, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. El
projecte ha consistit en crear la imatge gràfica i diverses aplicacions d'una empresa de cosmètica
dedicada a la creació i comercialització d'articles de bellesa, adequats per a gent de totes les edats
i gèneres.

- Segon premi: Bonny, de Ivonne Hernández Agüera, alumne de l'Escola d'Art de Manresa. Es
tracta del disseny de la imatge corporativa d'un cantant de música electrònica, que a més inclou
el desenvolupament de totes les aplicacions necessàries per fer la promoció de la seva gira d'estiu
(publicitat, furgonets, etc.). 

Premis en la categoria de Cicles Formatius de Grau Superior

- Primer premi: Espai Quitxalla, de Laia Casajuana Fortó i Safae El Ouahabi el Ouahabi, alumnes
de l'institut Guillem Catà. L'objectiu del treball ha estat la creació d'un parc cobert infantil, com a
recurs educatiu adequat per a infants entre 2 i 6 anys. Les alumnes l'han plantejat també com a
projecte de negoci, ja que l'espai oferirà diferents serveis tant a les famílies com a les escoles.

- Segon premi: Qui viu a casa meva?, d'Anna Petrus Rodríguez, alumna de l'Escola d'Art de
Manresa. Es tracta d'un llibre interactiu, de temàtica fantàstica, mitjançant el joc de llum i ombres. La
idea bàsica és crear un kit de joc, que comprengui el llibre i una llanterna. El projecte es
desenvolupa a partir de la tècnica del papercut  (paper retallat), procediment que prové del teatre
d'ombres i que consisteix en la generació de certs efectes òptics a partir de llum i ombra.
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- Tercer premi: Little Motor Club, de Joan Manel Gabarró Soler, alumna de l'Escola d'Art de
Manresa. L'alumne ha creat un conte il·lustrat sense text (silent book, wordless book, etc.), que
consisteix en una història narrada sense l'ús de paraules, de manera que la tasca narrativa queda
en mans de l'il·lustrador, cosa que li confereix una llibertat creativa absoluta amb l'única limitació
d'aconseguir un resultat funcional.

Premis en la categoria de Batxillerat

- Primer premi: És un robot capaç de resoldre un cub de rubik?, de Santiago Perez Perez, alumne
de l'IES Castellet. L'alumne, un fan dels cubs de rubik, ha volgut dissenyar un robot capaç de
resoldre'l. Per a fer-ho, ha hagut de treballar en disciplines tan diverses com la mecànica, la
informàtica, el disseny gràfic en 3D i l'electrònica.

- Segon premi: L'epigenètica del càncer, de Berta Canal Simon i Maria Sánchez Arias, alumnes
de l'institut Lacetània. Les alumnes van vestigar el paper de l'epigenètica pel que fa a la prevenció i
al tractament del càncer, ja que la majoria de professionals relacionats amb l'epigenètica es
dediquen a investigar respecte aquesta patologia. El treball també inclou una part experimental
relacionada amb l'epigenètica, amb l'objectiu de demostrar els seus mecanismes de regulació.

- Tercer premi: El periodisme espanyol i l'ascens del III Reich, de Mar Torroella Vergés, de
l'institut Lacetània. El treball se centra la pujada al poder del nazisme a Alemanya amb Hitler, fet
que va marcar un abans i un després en la història del món. A través de tres diaris espanyols
diferents amb tendències polítiques oposades, s'analitzen sis articles per veure que, en molts
casos, les notícies tenen punts subjectius que fan condicionar la visió del lector.
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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

CATPRESS

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
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ÉS NOTÍCIA: TRANSÈQUIA 2020  MANIFESTACIÓ FEMINISTA  

La Fundació Lacetània
entregarà els seus premis
als millors treballs de
batxillerat
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 Lacetània, que reconeixen els
millors treballs finals dels alumnes de cicles
formatius i batxillerat. La varietat tornarà a ser la
tònica general en uns guardons que premiaran
treballs que van des de la tecnologia robòtica fins al
periodisme i la recerca històrica, les ciències de la
salut o l’educació. Enguany, s’han concedit només
dos premis en la categoria de cicles formatius de
grau mitjà, mentre que en les de cicles formatius de
grau superior i batxillerat hi ha tres premiats.

Imatge d'arxiu de l'any passat.

ACTUALITAT / Redacció  
08/03/2020 20:57

Manresa en Comú reclama més informació
sobre els patinets elèctrics

El Conservatori acollirà el Concert de la
Patum que es fa fora de Berga

Incivisme al Barri de la Plaça Catalunya
(DILLUNS)

El Manresa es queda a les portes de la
victòria al camp de la Pobla (1-1)

La Fundació Lacetània entregarà els seus
premis als millors treballs de batxillerat

La manifestació feminista omple el centre de
Manresa

Rematada final de les rebaixes amb el
ForaStocks

Botiga Z: més de 20 anys vestint nens i
nenes
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La Transèquia fa camí per
fomentar la igualtat en el Dia de
la Dona

El Manresa es queda a les portes
de la victòria al camp de la Pobla
(1-1)

La manifestació feminista omple
el centre de Manresa

Rematada final de les rebaixes
amb el ForaStocks

L’acte d'aquest dilluns  també servirà per fer un
reconeixement a les empreses que col·laboren
amb la Fundació Lacetània a través dels
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 finals 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’acte l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, la presidenta de la
Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç
de Manresa, Sílvia Gratacòs, i el representant dels Serveis Territorials d’Educació a
la Catalunya Central, Xavier Alcántara. Al final de l’acte es podrà escoltar una
actuació del  Cor Juvenil Sons del Conservatori de Música de Manresa.
 
Premis en la categoria de Cicles Formatius de Grau Mitjà

Primer premi:  Heartfelt, de Maria Rubio Garriga, alumna de l’Escola d’Art de
Manresa. El projecte ha consistit en crear la imatge gràfica i diverses aplicacions
d’una empresa de cosmètica dedicada a la creació i comercialització d’articles de
bellesa, adequats per a gent de totes les edats i gèneres.Segon premi: Bonny, de
Ivonne Hernández Agüera, alumne de l’Escola d’Art de Manresa. Es tracta del
disseny de la imatge corporativa d’un cantant de música electrònica, que a més
inclou el desenvolupament de totes les aplicacions necessàries per fer la promoció
de la seva gira d’estiu (publicitat, furgonets, etc.). 

Premis en la categoria de Cicles Formatius de Grau Superior

Primer premi:  Espai Quitxalla, de Laia Casajuana Fortó i Safae El Ouahabi el
Ouahabi, alumnes de l’institut Guillem Catà. L’objectiu del treball ha estat la creació
d’un parc cobert infantil, com a recurs educatiu adequat per a infants entre 2 i 6
anys. Les alumnes l’han plantejat també com a projecte de negoci, ja que l’espai
oferirà diferents serveis tant a les famílies com a les escoles.

Segon premi: Qui viu a casa meva?, d’Anna Petrus Rodríguez, alumna de l’Escola
d’Art de Manresa. Es tracta d’un llibre interactiu, de temàtica fantàstica, mitjançant
el joc de llum i ombres. La idea bàsica és crear un kit de joc, que comprengui el
llibre i una llanterna. El projecte es desenvolupa a partir de la tècnica del papercut 
(paper retallat), procediment que prové del teatre d’ombres i que consisteix en la
generació de certs efectes òptics a partir de llum i ombra.

Tercer premi:  Little Motor Club, de Joan Manel Gabarró Soler, alumna de l’Escola
d’Art de Manresa. L’alumne ha creat un conte il·lustrat sense text (silent book,
wordless book, etc.), que consisteix en una història narrada sense l’ús de paraules,
de manera que la tasca narrativa queda en mans de l’il·lustrador, cosa que li
confereix una llibertat creativa absoluta amb l’única limitació d’aconseguir un
resultat funcional. 

Premis en la categoria de Batxillerat

Primer premi: És un robot capaç de resoldre un cub de rubik?, de Santiago Perez
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Perez, alumne de l’IES Castellet. L’alumne, un fan dels cubs de rubik, ha volgut
dissenyar un robot capaç de resoldre’l. Per a fer-ho, ha hagut de treballar en
disciplines tan diverses com la mecànica, la informàtica, el disseny gràfic en 3D i
l'electrònica.

Segon premi: L’epigenètica del càncer, de Berta Canal Simon i Maria Sánchez Arias,
alumnes de l’institut Lacetània. Les alumnes van vestigar el paper de l’epigenètica
pel que fa a la prevenció i al tractament del càncer, ja que la majoria de
professionals relacionats amb l’epigenètica es dediquen a investigar respecte
aquesta patologia. El treball també inclou una part experimental relacionada amb
l’epigenètica, amb l’objectiu de demostrar els seus mecanismes de regulació.

Tercer premi:  El periodisme espanyol i l’ascens del III Reich, de Mar Torroella
Vergés, de l’institut Lacetània. El treball se centra la pujada al poder del nazisme a
Alemanya amb Hitler, fet que va marcar un abans i un després en la història del
món. A través de tres diaris espanyols diferents amb tendències polítiques
oposades, s’analitzen sis articles per veure que, en molts casos, les notícies tenen
punts subjectius que fan condicionar la visió del lector.
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La Fundació Lacetània premia el
disseny, l'educació i la robòtica
Els guardons van lliurar-se ahir a la tarda en un acte a l'institut Lluís de Peguera

Redacció 09.03.2020 | 23:41

Un treball sobre disseny gràfic i imatge corporativa, un espai educatiu per a infants de 2 a 6 anys i un

robot capaç de resoldre cubs de Rubik són els tres projectes guanyadors de l'edició d'enguany dels

premis de la Fundació Lacetània en les categories de cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de

grau superior i batxillerat, respectivament. Els guardons van lliurar-se ahir a la tarda en un acte a

l'institut Lluís de Peguera, durant el qual va posar-se en valor el treball en xarxa entre els centres

educatius i el teixit empresarial.
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En la categoria de cicles formatius de grau mitjà la guanyadora del primer premi va ser Maria Rubio

Garriga, de l'Escola d'Art de Manresa, per Heartfelt, un projecte de creació de la imatge corporativa

d'una empresa de cosmètica. Ivonne Hernández Agüera, també alumna de l'Escola d'Art, va endur-se el

segon premi per Bonny, un treball en què ha desenvolupat la imatge gràfica i les aplicacions per a un

cantant de música electrònica.

Pel que fa als cicles formatius de grau superior, el projecte gua-nyador va ser Espai Quitxalla, un parc

cobert infantil per a infants de 2 a 6anys, de les alumnes de l'institut Guillem Catà Laia Casajuana Fortó

i Safae El Ouahabi. El segon premi va ser per a Anna Petrus Rodríguez, alumna de l'Escola d'Art de

Manresa, per Qui viu a casa meva?, un llibre interactiu mitjançant el joc de llums i ombres. Little Motor

Club, un conte il·lustrat sense text creat per Joan Manel Gabarró, també alumne de l'Escola d'Art, va

guanyar el tercer premi.

En la categoria de batxillerat el guanyador del primer premi va ser el treball És un robot capaç de

resoldre un cub de Rubik?, de Santiago Pérez Pérez, alumne de l'IES Castellet, que en la seva intervenció

va dir que es va prendre el treball «com un repte personal, perquè soc un apassionat dels cubs de

Rubik». El segon premi van guanyar-lo Berta Canal Simon i Maria Sánchez Arias, alumnes de l'institut

Lacetània, per un projecte de recerca sobre l'epigenètica del càncer. Un estudi sobre el periodisme

espanyol i l'ascens del III Reich, de Mar Torroella Vergés, alumna també de l'institut Lacetània, va ser el

guanyador del tercer premi.

Durant l'acte va fer-se un reconeixement a les empreses i entitats col·laboradores de la fundació que

acullen en pràctiques els alumnes dels diferents cicles formatius dels centres adherits. Van rebre

aquest reconeixement la Fundació Ampans, l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Joieria

Tous, Sarauto, el gimnàs de l'Ateneu de les Bases i el gimnàs Cube.

El Centre de Formació Pràctica va presentar oficialment el premi Aspromec que se li va concedir a final

de febrer a l'excel·lència formativa, com a centre més ben valorat per part de les empreses

mecanitzadores. En torn de parlaments Xavier Alcántara, representant dels Serveis Territorials

d'Educació a la Catalunya Central, va posar en valor els estudis de formació professional i va destacar

la importància que els alumnes tinguin una bona orientació professional.

Més informació

Més de 180 joves participen al torneig de robòtica First Lego League d'Igualada.  

El col·legi badalonès guanya el torneig de robòtica First Lego League d'Igualada.  

El sector robòtic català factura 460 milions anuals, segons la Generalitat.  
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Disseny, educació i robòtica
protagonitzen els treballs
guanyadors dels premis de la
Fundació Lacetània
Els guardons s'han lliurat aquest dilluns a la tarda en un acte a l'institut Lluís de
Peguera 

Premis Lacetània 2020 | Lacetània

Un treball sobre disseny gràfic i imatge corporativa, un espai educatiu per a infants de 2 a 6 anys i
un robot capaç de resoldre cubs de rubik són els tres projectes guanyadors d'aquesta edició dels
premis de la Fundació Lacetània en les categories de cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius
de grau superior i batxillerat, respectivament. Els guardons s'han lliurat aquest dilluns a la tarda
en un acte a l'institut Lluís de Peguera, durant el qual s'ha posat en valor el treball en xarxa entre
els centres educatius i el teixit empresarial del territori.

En la categoria de cicles formatius de grau mitjà la guanyadora del primer premi ha estat Maria
Rubio Garriga, de l'Escola d'Art de Manresa, per Heartfelt, un projecte de creació de la imatge
corporativa d'una empresa de cosmètica. Ivonne Hernández Agüera, també alumna de l'Escola
d'Art, s'ha endut el segon premi per Bonny, un treball en què ha desenvolupat la imatge gràfica i
les aplicacions per un cantant de música electrònica.

Pel que fa als cicles formatius de grau superior, el projecte guanyador ha estat Espai Quitxalla,
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part cobert infantil per a infants de 2 a 6 anys, de les alumnes de l'institut Guillem Catà Laia
Casajuana Fortó i Safae El Ouahabi. El segon premi ha estat per a Anna Petrus Rodríguez,
alumna de l'Escola d'Art de Manresa, per Qui viu a casa meva?, un llibre interactiu mitjançant el
joc de llums i ombres. Little Motor Club, un conte il·lustrat sense text creat per Joan Manel
Gabarró, també alumne de l'Escola d'Art, ha guanyat el tercer premi.

En la categoria de batxillerat el guanyador del primer premi ha estat el treball És un robot capaç de
resoldre un cub de rubik?, de Santiago Perez Perez, alumne de l'IES Castellet, que en la seva
intervenció ha dit que es va prendre el treball "com un repte personal, perquè soc un apassionat
dels cubs de rubik. El segon premi l'han guanyat Berta Canal Simon i Maria Sánchez Arias,
alumnes de l'institut Lacetània, per un projecte de recerca sobre l'epigenètica del càncer. Un estudi
sobre el periodisme espanyol i l'ascens del III Reich, de Mar Torroella Vergés, alumna també de
l'institut Lacetània, ha estat el guanyador del tercer premi.

Durant l'acte s'ha fet un reconeixement a les empreses i entitats col·laboradores de la Fundació
que acullen en pràctiques els alumnes dels diferents cicles formatius dels centres adherits. Han
rebut reconeixement la Fundació Ampans, l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Joieria
Tous, Sarauto, el gimnàs de l'Ateneu de les Bases i el gimnàs Cube. El Centre de Formació Pràctica,
per la seva banda, ha presentat oficialment el premi Aspromec que se li va concedir a finals de
febrer a l'excel·lència formativa, com a centre més ben valorat per part de les empreses
mecanitzadores.

En torn de parlaments Xavier Alcántara, representant dels Serveis Territorials d'Educació a la
Catalunya Central, ha posat en valor els estudis de formació professional i ha destacat la
importància que els alumnes tinguin una bona orientació professional. La presidenta de la Fundació
Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, ha felicitat els guanyadors i ha
tingut una menció especial per al Centre de Formació Pràctica i el premi Aspromec, que demostra,
ha dit, "que des de Manresa podem fer grans coses". Valentí Junyent, alcalde de Manresa, ha dit
que els guardons posen de relleu que "a Manresa i a la comarca hi ha futur, tenim talent".
També ha destacat la qualitat dels centres de formació professional de la ciutat. L'acte ha
finalitzat amb l'actuació del Cor Juvenil Sons del Conservatori Municipal de Música de Manresa. 

Pàgina 2 de 2

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/89382/disseny/educacio/robotica/protagonitzen/treballs/guanyadors/dels/premis/fundacio/lacetania



Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 09/03/2020 a les 17:18

El CFP es reforça amb maquinària
d'última generació per al plegat de
xapa
La nova màquina es va exposar la setmana passada durant la fira Advanced
Factories

Màquina plegadora de xapa | CFP

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha reforçat el seu equipament amb l'adquisició d'una
nova plegadora d'última generació de la marca japonesa Amada. La màquina va estar exposada
durant la setmana passada a la fira Advanced Factories que va tenir lloc a Barcelona, i va ser
també durant la fira que es va signar oficialment la seva compra per part de la presidenta de la
Fundació Lacetània, entitat titular del CFP, Sílvia Gratacòs. La nova màquina s'utilitzarà per oferir
cursos de formació en les tecnologies més avançades i converteix el Centre de Formació Pràctica en
l'únic a Catalunya en disposar d'aquesta tecnologia.

La màquina adquirida és una plegadora ergonòmica per al processament de peces petites, que
permet el plegat de peces de fins a 1270 mm de llarg. És una màquina còmode i de programació
intel·ligent, dotada d'un control numèric que permet la programació off-line. Disposa d'una àmplia
gamma d'eines, subjeccions i suports de matrius. És una màquina amb baix consum elèctric i d'oli,
a més de ser poc sorollosa.

Abans de l'adquisició, responsables del CFP van recollir les opinions tant dels docents que
imparteixen la formació de tall i plegat de xapa com de diferents empreses del sector afiliades a la
Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central. Tots van coincidir en que una màquina amb
prestacions modernes i ben equipada amb punxons, matrius i el software necessari podia ser de
gran utilitat per impartir formació de gran valor afegit al CFP.
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La compra ha estat possible gràcies a la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Centre de
Formació Pràctica de la Fundació Lacetània i Amada, que s'afegeix als ja signats amb altres socis
industrials com Hexagon, Tecnocim, Helion-Tungaloy, Haas o Solidworks i que permeten al CFP
disposar de les darreres tecnologies per continuar sent un centre de referència en la formació
industrial a Catalunya.
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La manifestació feminista del 8M
omple el centre de Manresa

Dimarts 10 de març de 2020

PORTADA MANRESA BAGES CATALUNYA CENTRAL ESPORTS CULTURA TENDÈNCIES Cerca
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ÉS NOTÍCIA: DROGA  POBLE NOU  

Nova màquina d’última
generació al Centre de
Formació Pràctica
El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha
reforçat el seu equipament amb l’adquisició d’una
nova plegadora d’última generació de la marca
japonesa Amada. La màquina va estar exposada a la
fira Advanced Factories que va tenir lloc a Barcelona,
i va ser també durant la fira que es va signar
oficialment la seva compra per part de la presidenta
de la Fundació Lacetània, entitat titular del CFP, Sílvia
Gratacòs.

Una imatge de la nova màquina.

SOCIETAT / Redacció/Manresa  
09/03/2020 17:46

La màquina adquirida és una plegadora
ergonòmica per al processament de peces
petites, que permet el plegat de peces de fins a
1270 mm de llarg. És una màquina còmode i de
programació intel·ligent, dotada d’un control

Nova guia d'acollida amb informació del
Solsonès i Cardona

Nova màquina d’última generació al Centre
de Formació Pràctica

Exampat amb droga a la roba interior i als
mitjons

Manresa en Comú reclama més informació
sobre els patinets elèctrics

El Conservatori acollirà el Concert de la
Patum que es fa fora de Berga

Incivisme al Barri de la Plaça Catalunya

El Manresa es queda a les portes de la
victòria

Montserrat assisteix al 8è Workshop
Internacional de Turisme Religiós a Fàtima
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Exampat amb droga a la roba
interior i als mitjons

Nova guia d'acollida amb
informació del Solsonès i Cardona

Més de 200 persones participen a
la 1a Cursa del 8M

numèric que permet la programació off-line.
Disposa d’una àmplia gamma d’eines, La nova
màquina s’utilitzarà per oferir cursos de
formació en les tecnologies més avançades i
converteix el Centre de Formació Pràctica en
l’únic a Catalunya en disposar d’aquesta
tecnologia.subjeccions i suports de matrius. És
una màquina amb baix consum elèctric i d’oli, a
més de ser poc sorollosa.
 
Abans de l’adquisició, responsables del CFP van recollir les opinions tant dels
docents que imparteixen la formació de tall i plegat de xapa com de diferents
empreses del sector afiliades a la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central.
Tots van coincidir en que una màquina amb prestacions modernes i ben equipada
amb punxons, matrius i el software necessari podia ser de gran utilitat per impartir
formació de gran valor afegit al CFP.
 
La compra ha estat possible gràcies a la signatura d’un conveni de col·laboració
entre el Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània i Amada, que
s’afegeix als ja signats amb altres socis industrials com Hexagon, Tecnocim,
Helion-Tungaloy, Haas o Solidworks i que permeten al CFP disposar de les darreres
tecnologies per continuar sent un centre de referència en la formació industrial a
Catalunya.
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Un treball sobre disseny gràfic
i imatge corporativa, un espai
educatiu per a infants de 2 a 6 anys
i un robot capaç de resoldre cubs
de Rubik són els tres projectes
guanyadors de l’edició d’enguany
dels premis de la Fundació Lace-
tània en les categories de cicles
formatius de grau mitjà, cicles for-
matius de grau superior i batxille-
rat, respectivament. Els guardons
van lliurar-se ahir a la tarda en un
acte a l’institut Lluís de Peguera,
durant el qual va posar-se en valor
el treball en xarxa entre els centres
educatius i el teixit empresarial.

En la categoria de cicles forma-
tius de grau mitjà la guanyadora
del primer premi va ser Maria Ru-
bio Garriga, de l’Escola d’Art de
Manresa, per Heartfelt, un projec-
te de creació de la imatge corpo-
rativa d’una empresa de cosmèti-
ca. Ivonne Hernández Agüera,
també alumna de l’Escola d’Art,
va endur-se el segon premi per
Bonny, un treball en què ha de-
senvolupat la imatge gràfica i les
aplicacions per a un cantant de
música electrònica.

Pel que fa als cicles formatius
de grau superior, el projecte gua-
nyador va ser Espai Quitxalla, un
parc cobert infantil per a infants
de 2 a 6anys, de les alumnes de
l’institut Guillem Catà Laia Casa-
juana Fortó i Safae El Ouahabi. El
segon premi va ser per a Anna Pe-
trus Rodríguez, alumna de l’Esco-
la d’Art de Manresa, per Qui viu a
casa meva?, un llibre interactiu
mitjançant el joc de llums i om-
bres. Little Motor Club, un conte

il·lustrat sense text creat per Joan
Manel Gabarró, també alumne de
l’Escola d’Art, va guanyar el tercer
premi. 

En la categoria de batxillerat el
guanyador del primer premi va
ser el treball És un robot capaç de
resoldre un cub de Rubik?, de San-
tiago Pérez Pérez, alumne de l’IES
Castellet, que en la seva interven-
ció va dir que es va prendre el tre-
ball «com un repte personal, per-
què soc un apassionat dels cubs
de Rubik». El segon premi van
guanyar-lo Berta Canal Simon i
Maria Sánchez Arias, alumnes de
l’institut Lacetània, per un projec-

te de recerca sobre l’epigenètica
del càncer. Un estudi sobre el pe-
riodisme espanyol i l’ascens del III
Reich, de Mar Torroella Vergés,
alumna també de l’institut Lace-
tània, va ser el guanyador del ter-
cer premi. 

Durant l’acte va fer-se un reco-
neixement a les empreses i enti-
tats col·laboradores de la funda-
ció que acullen en pràctiques els
alumnes dels diferents cicles for-
matius dels centres adherits. Van
rebre aquest reconeixement la
Fundació Ampans, l’Associació
de Veïns de la Font dels Capellans,
Joieria Tous, Sarauto, el gimnàs de

l’Ateneu de les Bases i el gimnàs
Cube. 

El Centre de Formació Pràctica
va presentar oficialment el premi
Aspromec que se li va concedir a
final de febrer a l’excel·lència for-
mativa, com a centre més ben va-
lorat per part de les empreses me-
canitzadores. En torn de parla-
ments Xavier Alcántara, repre-
sentant dels Serveis Territorials
d’Educació a la Catalunya Cen-
tral, va posar en valor els estudis
de formació professional i va des-
tacar la importància que els alum-
nes tinguin una bona orientació
professional.

REDACCIÓ MANRESA

La Fundació Lacetània premia
el disseny, l’educació i la robòtica 
Els guardons van lliurar-se ahir a la tarda en un acte a l’institut Lluís de Peguera 

Adif i Adif Alta Velocitat van in-
vertir el 2019 un total de 1.798 mi-
lions d’euros, un 15% més que en
l’exercici anterior, segons va infor-
mar ahir la companyia. 

El major volum d’inversió co-
rrespon a Adif Alta Velocitat, que
va sumar 1.219 milions d’euros,
un 4% més que el 2018, al mateix
temps que Adif va invertir 578 mi-
lions d’euros, un 48% més del que
executa el 2018.
Les inversions més elevades
d’Adif es van realitzar a Rodalies
de Catalunya, per un total de 128
milions d’euros, amb actuacions
com l’ampliació del sistema euro-
peu de gestió del trànsit ferroviari
(ERTMS, en anglès) i l’augment de
la disponibilitat del sistema de co-
municació digital GSM-R, així
com les obres de renovació inte-
gral entre Maçanet i Caldes de
Malavella, entre d’altres.

A Rodalies de Madrid, Adif va
invertir 78 milions d’euros, amb
actuacions com la renovació de la
via i electrificació del túnel d’Ato-
cha-Recoletos-Chamartín i esta-
ció de Recoletos (50 milions), la
remodelació de l’estació de Cha-
martín o la consolidació estructu-
ral de l’estació de Méndez Álvaro.
La inversió en Rodalies es va com-
pletar amb una partida de 19 mi-
lions d’euros per a la Comunitat
Valenciana, 17 milions per a Astú-
ries i 7 milions més a Cantàbria.
A més, Adif va invertir 36 milions
a l’eix Sagunt-Terol-Saragossa; 28
milions més en l’electrificació del
tram Salamanca-Fuente de Oño-
ro; 21 milions per a la renovació
de la línia Mèrida-Puertollano; 19
milions en la renovació de Boba-
dilla-Algesires, i 13 milions en ac-
tuacions en estacions de viatgers.

EUROPA PRESS MADRID

Adif destina
1.800 milions 
a la xarxa
convencional 
i d’alta velocitat
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 El nombre total de joves que
participen en la força de treball,
els que estan ocupats i aturats,
ha disminuït el 14,29% des del
1999, segons un estudi de
l'Organització Internacional del
Treball (OIT).

14%
MENYS JOVES EN LA
FORÇA DE TREBALL

DES DEL 1999

L’EMPRESARIEL PROJECTELA XIFRA

Marcadors

 Caprabo va anunciar ahir el
nomenament d’Edorta Juaristi
com a nou director general de
la companyia en substitució de
Martín Gandiaga, que ha
ocupat el càrrec durant els
últims tres exercicis.

Edorta
Juaristi
NOU DIRECTOR

GENERAL DE
CAPRABO 

Hard Rock ha presentat a la
Generalitat la documentació
necessària per continuar amb
la llicència per al projecte de
casino que vol instal·lar al
Centre Recreatiu i Turístic
(CRT) de Vila-seca i Salou. 


HARD ROCK PRE-

SENTA LA DOCUMEN-
TACIÓ  PER AL CASINO 

PREMIS LACETÀNIA Un treball sobre disseny gràfic, un espai educatiu per a infants de 2 a 6 anys i un robot
capaç de resoldre cubs de Rubik són els tres projectes guanyadors dels premis de la Fundació Lacetània

Yego i eCooltra, els dos princi-
pals operadors de motos compar-
tides de Barcelona, consideren
que la proposta de l'Ajuntament
de crear una plataforma única
que permeti el lloguer de vehicles
no és la solució a la sobrefragmen-
tació del sector. A través d'un co-
municat, ambdues empreses
creuen que aquest agregador «no
afavoreix l'experiència del client,

ja que serà igualment necessari
descarregar-se les aplicacions de
les diferents companyies per po-
der utilitzar el servei i tenir una
moto a prop». Segons els dos
grups, l'aplicació que proposa el
consistori barceloní «només per-
met localitzar la moto en un
mapa». «És des de l'aplicació de
cada operador des d'on es pot
contractar i pagar el servei», afe-
geixen.

ACN BARCELONA

Yego i eCooltra rebutgen crear
una app única per llogar vehicles

El president del Govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, va anunciar
ahir durant la clausura del con-
grés de l’Associació de Treballa-
dors Autònoms (ATA) que l’Exe-
cutiu treballa per implantar un
sistema de cotització a partir dels
ingressos reals per als autònoms.
Sánchez va assegurar que es trac-
ta d’una mesura llargament «re-

clamada» pel sector i que contri-
buirà a millorar les futures pen-
sions. El president també va
anunciar un «pla d’impuls al tre-
ball autònom» i una aposta per la
digitalització del sector. D’altra
banda, va insistir que el Govern
lluitarà contra la figura del «fals
autònom», que ha qualificat
«d'atropellament». Sobre el nou
pla governamental, Sánchez va

afirmar: «Resulta obvi que és una
mesura de justícia social que ga-
ranteix una protecció equitativa
de les rendes de l’activitat i que
també suposa una millora de les
pensions futures». El president
també va assenyalar que el Go-
vern vol atendre «els principals
assumptes que afecten els autò-
noms», que «són un de cada sis
afiliats a la Seguretat Social».

ACN MADRID

Els autònoms cotitzaran a partir 
dels ingressos reals, segons el Govern 

CATPRESS

Foto dels guanyadors dels Premis Lacetània d’enguany
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El CFP es reforça amb l'adquisició
de maquinària per al plegat de xapa
Redacció 12.03.2020 | 22:12

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha reforçat el seu equipament amb l'adquisició d'una nova

plegadora d'última generació de la marca japonesa Amada. La màquina va ser exposada durant la

setmana passada a la fira Advanced Factories que va tenir lloc a Barcelona, i va ser també en la fira que

es va signar oficialment la seva compra per part de la presidenta de la Fundació Lacetània, entitat titular

del CFP, Sílvia Gratacòs. La nova màquina s'utilitzarà per oferir cursos de formació en les tecnologies

més avançades i converteix el Centre de Formació Pràctica en l'únic a Catalunya que disposa d'aquesta

tecnologia.

Imagen: Industrial
drinks production plant in china
Shutterstock
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La màquina adquirida és una plegadora ergonòmica per al processament de peces petites, que permet

el plegat de peces de fins a 1270 mm de llarg. És una màquina còmoda i de programació intel·ligent,

dotada d'un control numèric que permet la programació off-line.
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És bona idea posar una botiga a Amazon?.  

La creació d'empreses cau el 6% en els dos primers mesos del 2020.  

Les exportacions de Seat representen el 3% de l'economia espanyola.  
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Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,339

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 68.608,100 -16.563,06

CAC 40 4.044,260 -565,99

DAX 9.161,130 -1.277,55

Dow Jones 22.436,360 -1.116,86

Eurostoxx 50 2.545,230 -360,33

FTSE 100 5.237,480 -639,04

FTSE MIB 14.894,440 -3.034,20

Ibex 35 6.390,900 -1.045,50

IGBC (Col mbia) 0,000 0,00

Preu Var.

IGPA ( ile) 18.739,200 -1.210,70

Latibex 3.826,800 -194,60

Merval (Argentina) 28.186,590 -3.233,01

Mexbol (M xic) 35.383,370 -3.295,18

Nasdaq 100 7.655,305 -350,81

Nasdaq Comp. 7.586,053 -366,00

Nikkei 225 18.559,630 -856,43

S&P 500 2.619,230 -122,15

Stoxx 50 2.461,350 -300,03

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 80,200 80,20 94,70 -17,00 -17,49 -14,50

ACERINOX 6,220 6,21 7,10 -1,04 -14,30 -38,08

ACS CONST. 16,550 16,50 19,48 -3,85 -18,87 -53,58

AENA 103,750 103,60 116,15 -18,80 -15,34 -39,15

AMADEUS IT 42,990 42,14 48,72 -8,25 -16,10 -40,95

ARCEL.MITTAL 7,550 7,55 8,73 -1,68 -18,18 -51,66

B. SABADELL 0,455 0,45 0,53 -0,10 -17,68 -56,21

BANKIA 0,983 0,98 1,15 -0,19 -16,34 -48,31

BANKINTER 3,895 3,86 4,42 -0,73 -15,75 -40,37

BBVA 3,008 2,95 3,40 -0,53 -15,08 -39,63

CAIXABANK 1,753 1,74 2,02 -0,32 -15,52 -37,35

CELLNEX TELECOM 35,560 35,00 38,50 -4,07 -10,27 -7,32

CIE AUTOMOT. 13,830 13,79 15,63 -2,42 -14,89 -34,39

ENAGAS 16,000 16,00 18,20 -2,78 -14,80 -29,64

ENCE 2,252 2,17 2,63 -0,53 -18,93 -38,64

ENDESA 16,890 16,82 19,41 -3,20 -15,93 -29,00

FERROVIAL 20,200 19,75 21,90 -2,88 -12,48 -25,10

GRIFOLS 24,820 24,57 26,59 -2,55 -9,32 -21,03

IBERDROLA 8,152 8,01 9,16 -1,33 -14,06 -11,20

INDITEX 21,070 20,45 22,92 -2,48 -10,53 -33,00

INDRA A 7,290 7,25 8,23 -1,04 -12,54 -28,39

INM.COLONIAL 9,020 8,95 10,44 -1,67 -15,62 -20,60

INT.AIRL.GRP 3,785 3,77 4,25 -0,76 -16,65 -47,58

MAPFRE 1,460 1,46 1,61 -0,17 -10,46 -38,16

MASMOVIL 13,950 13,66 17,53 -1,49 -9,65 -31,42

MEDIASET ESP 3,023 3,01 3,45 -0,52 -14,75 -46,59

MELIA HOTELS 4,006 3,98 4,50 -0,69 -14,66 -49,03

MERLIN PROP. 9,425 9,20 10,50 -1,27 -11,92 -26,31

NATURGY 14,380 14,38 16,68 -2,88 -16,69 -35,80

RED ELE.CORP 13,115 13,11 14,70 -2,02 -13,38 -26,83

REPSOL 7,208 7,16 8,02 -1,11 -13,34 -48,26

SANTANDER 2,279 2,27 2,62 -0,46 -16,86 -38,91

SIEMENS GAMESA 11,050 10,92 12,03 -1,42 -11,35 -29,33

TELEFONICA 3,800 3,78 4,24 -0,62 -14,00 -38,97

VISCOFAN 44,080 43,28 46,22 -3,24 -6,85 -6,41

Divises
Preu Var.% 

$ 1,116 -0,97

en 117,970 -0,15

L i ra 0,886 -0,78

Franc 1,058 -0,03

Corona ueca 10,809 -0,72

$ Canad 1,530 1,46

$ Austr lia 1,750 -0,70

Petroli

Brent 21 d s 33,52

Metalls

Oro 1.607,0

El preu del lloguer a Catalunya
va augmentar el 60% entre el 2014
i el 2019, segons les conclusions
de l’anàlisi «La variació acumula-
tiva del preu de l’habitatge de llo-
guer a Espanya» elaborat per Fo-
tocasa. Es tracta del quart territori
de l’Estat on ha pujat més el llo-
guer, després de Balears (+66%),
les illes Canàries (+64%) i Madrid
(+63%), i segons el director d’Es-
tudis de Fotocasa, Ismael Kardou-
di, s’ha produït per «l’enorme de-
manda». 

Per demarcacions, a Barcelona
és on ha crescut més el preu del
lloguer en els darrers cinc anys,
amb el 66%, seguit de la de Girona,
amb el 36%, de la de Lleida, amb
el 31%, i de Tarragona, amb el 24%.
Per municipis, destaca l’augment
de l’Hospitalet de Llobregat, amb
el 72% en els darrers cinc anys.

A més, tres de les tretze localit-
zats analitzades han tingut una
variació superior al 50%. Darrere

l’Hospitalet de Llobregat se situen
Barcelona capital (+55%) i Bada-
lona (+50%), entre d’altres. Els que
registren un increment acumula-
tiu menor són Reus (22%) i Tarra-
gona ciutat (+28%).

Quant als districtes de la capital
catalana, sis dels 15 analitzats te-
nen un augment superior al 50%.
On ha pujat més en cinc anys el
preu del lloguer ha estat Sant An-
dreu (+61%).

ACN BARCELONA

El preu del lloguer
a Catalunya puja el 60%
en els darrers cinc anys
Barcelona és la demarcació on augmenta més, amb el 66%

ARXIU/OSCAR BAYONA

Anunci d’un pis a Manresa

El Centre de Formació Pràctica
de Manresa ha reforçat el seu
equipament amb l’adquisició
d’una nova plegadora d’última
generació de la marca japonesa
Amada. La màquina va ser expo-
sada durant la setmana passada a
la fira Advanced Factories que va
tenir lloc a Barcelona, i va ser tam-

bé en la fira que es va signar ofi-
cialment la seva compra per part
de la presidenta de la Fundació
Lacetània, entitat titular del CFP,
Sílvia Gratacòs. La nova màquina
s’utilitzarà per oferir cursos de for-
mació en les tecnologies més
avançades i converteix el Centre
de Formació Pràctica en l’únic a
Catalunya que disposa d’aquesta

tecnologia.
La màquina adquirida és una

plegadora ergonòmica per al pro-
cessament de peces petites, que
permet el plegat de peces de fins
a 1270 mm de llarg. És una màqui-
na còmoda i de programació in-
tel·ligent, dotada d’un control nu-
mèric que permet la programació
off-line. 

REDACCIÓ MANRESA

El CFP es reforça amb l’adquisició
de maquinària per al plegat de xapa
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La Comissió Nacional de Mer-
cats i Competència (CNMC) ha
proposat a l’ens gestor d’infraes-
tructures ferroviàries Adif que re-
baixi els cànons pels serveis d’alta
velocitat amb l’objectiu d’estimu-
lar la demanda davant el nou es-
cenari amb la liberalització del
sector, que es farà efectiva a partir
de final d’any. Aquest procés, que
comportarà l’entrada de compe-
tidors de Renfe, podria suposar
un increment progressiu de l’ac-
tivitat de fins al 50% respecte a
l’oferta actual, segons la CNMC,
que ha analitzat la proposta de cà-
nons d’Adif i Adif Alta Velocitat per
al 2020. 

ACN BARCELONA

La CNMC proposa
rebaixar els cànons
d’Adif en l’alta
velocitat

Mango deixa enrere tres anys
amb números vermells després
de registrar un benefici net de 21
milions d’euros el 2019. Les xifres
contrasten de ple amb els resul-
tats dels anys anteriors: el 2018,
l’empresa de moda va perdre 36
milions. El 2017 va registrar unes
pèrdues de 33 milions, i el 2016,,
aquesta xifra es va elevar fins als
61 milions. D’altra banda, la com-
panyia amb seu a Palau-solità i
Plegamans va assolir unes vendes
de 2.374 milions durant l’últim
exercici, el 6,3% més en compara-
ció amb les dades del 2018, men-
tre que l’EBITDA es va enfilar fins
als 194 milions, el 43,7% més.

ACN BARCELONA

Mango guanya
21 milions d’euros 
i deixa enrere tres
anys de pèrdues

Les peticions de patents a Ca-
talunya van augmentar el 8,4% el
2019 i ja representen fins al 34,3%
de totes les sol·licituds a l’Estat es-
panyol. Una remuntada respecte
de l’any anterior, quan les peti-
cions van caure el 4,3%. L’últim in-
forme de l’Oficina Europea de Pa-
tents constata que les empreses i
laboratoris de Catalunya van fer
l’any passat 645 peticions de pa-
tents, la xifra més alta, amb dife-
rència, de tot Espanya. La Comu-
nitat de Madrid, segona en el ràn-
quing, va presentar 362 sol·lici-
tuds, el 19,2% del total, mentre
que en tercera posició hi ha el País
Basc, amb 194, el 10,4%.

ACN BARCELONA

Les peticions de
patents a Catalunya
creixen el 8,4% i ja
són el 34,3% de l’Estat
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El CFP adapta el seu programa
formatiu i començarà a oferir cursos
on line
Seran en streaming, de manera que els alumnes podran seguir en directe les
explicacions del professor

El Centre de Formació Pràctica ha adaptat la seva oferta formativa a la situació de confinament i a
partir de la setmana vinent oferirà formació on line en streaming, un format que permet que els
alumes segueixin en directe les explicacions del professor. Tots els cursos són totalment
subvencionats i s'adrecen a professionals de qualsevol sector, així com a persones en situació
d'atur i molt especialment a totes aquelles afectades per ERTO.

Els cursos que s'oferiran de moment en aquesta modalitat són d'interpretació de plànols; nòmines i
seguretat social; gestió de l'estrès; matrius, acers avançats, disseny i manteniment; fiscalitat
operativa i mindfulness. Els cursos tenen una durada entre 20 i 60 hores i s'impartiran en
diferents horaris. Es pot consultar tota la informació a www.cfp.cat (http://www.cfp.cat) .

La previsió és que aquesta oferta s'ampliï properament amb més cursos amb l'objectiu de donar
resposta a les necessitats formatives de treballadors i empreses en un moment com aquest.
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El repunt del trànsit en unes car-
reteres que fa quatre dies estaven
semidesertes és constatable per
als qui hi han seguit circulant dià-
riament. I els registres oficials ra-
tifiquen les percepcions. Segons
dades facilitades pel Servei Català
de Trànsit en dues de les vies de la
Catalunya Central, aquesta set-
mana hi ha hagut augments de
circulació que oscil·len entre el
23% i el 43% en relació amb un
mateix dia de la setmana passada,
quan encara s'estava en període
de màxima restricció, però també
hi ha lleugers increments en rela-
ció amb tres setmanes enrere,
quan el grau de contenció decre-
tat era el mateix que ara.

Una de les vies on, per exemple,
es percep perfectament aquest re-
torn a la carretera des d’aquest di-
marts, quan una part de la pobla-
ció va poder tornar a treballar, és

la C-55. En aquest cas concret,
però, el Servei Català de Trànsit no
disposa de registres. De les vies de
casa nostra, disposa de dades de
dues vies: la C-16 al peatge del tú-
nel del Cadí, i l’eix Transversal (C-
25) en el tram entre Manresa i Vic.
En el primer cas és on s’ha produït
una variació més important
aquesta setmana en termes rela-
tius. En concret, dimarts es va re-

gistrar, en direcció a Puigcerdà, un
increment del trànsit del 43,6% en
comparació del que hi va circular
dimarts de la setmana passada, en
ple confinament màxim. En sentit
Barcelona, en canvi, hi ha hagut
també un augment, però clara-
ment inferior, del 22,4%. 

En aquest cas són també espe-
cialment significatius els incre-
ments amb relació al dimarts 24

de març, quan la situació de res-
tricció era la mateixa que l’actual.
En sentit Puigcerdà, l’increment
de trànsit d’aquest dimarts ha es-
tat del 21,6%, i en sentit Barcelona,
del 10,5%.

En el cas de l’eix Transversal en-
tre Manresa i Vic, també amb da-
des d’aquest dimarts (14 d’abril),
en sentit Girona s’ha registrat un
increment del 30,4% respecte a di-
marts de la setmana passada (lla-
vors amb confinament màxim), i
de l’1% amb relació al dimarts 24
de març, quan la situació era la
mateixa que l’actual. Respecte a
l’última referència abans de l’estat
d’alarma (per tant, amb situació
de plena normalitat), aquest di-
marts circulava el 60,6% menys de
trànsit. Al mateix tram de l’eix
Transversal, però en sentit Lleida,
aquest dimarts hi ha hagut un
augment del 24,1% respecte al de
la setmana passada.

DAVID BRICOLLÉ MANRESA

El túnel del Cadí registra augments de
fins al 43% respecte a la setmana passada
Al peatge ha pujat el trànsit el 21% en comparació de 20 dies enere, amb el mateix grau de restricció

OSCAR BAYONA

Trànsit ahir a la tarda pel tram de Castellgalí de la carretera C-55

Sant Fruitós de Bages construi-
rà un monument dedicat a tots els
santfruitosencs i santfuitosen-
ques que han perdut la vida com
a conseqüència de la Covid-19, i
també a totes aquelles persones i
col·lectius del municipi que estan
treballant per fer-hi front, des dels
sanitaris fins a membres de pro-
tecció civil o dels serveis socials,

entitats, empreses, voluntaris i
persones a títol individual. Que se
sàpiga, fins ara el de Sant Fruitós
de Bages és el primer ajuntament
que fa pública una iniciativa com
aquesta.

De moment és només una pro-
posta que ha llançat l’equip de go-
vern de GfP, però que plantejarà i
farà extensiva a la resta de grups
municipals per tal de consensuar
com ha de ser aquest monument
i on es podria instal·lar, sense que
fins ara s’hagi fet pública cap pos-
sible ubicació. Pel que fa al me-
morial, d’entrada, l’equip de go-
vern planteja una proposta que
permeti recordar amb nom i cog-

nom les víctimes mortals per Co-
vid-19 (de les quals l’Ajuntament
encara no disposa de dades ofi-
cials), i també posar en valor la
tasca dels diversos col·lectius i
persones que fan front a la malal-
tia, en aquest cas sense identificar,
però amb algun tipus de menció
genèrica «perquè aquests herois
tampoc no quedin en l’oblit». 

Vals de 60 euros per gastar a casa
Per altra banda, l’Ajuntament de
Sant Fruitós preveu repartir el
juny vals de compra per valor de
60 euros a totes les famílies del
municipi perquè siguin utilitzats
en el comerç local. Es calcula que

tot plegat sumarà uns 230.000 eu-
ros d’un ajut universal que rebran
unes 3.500 unitats familiars.

És una de les principals mesu-
res impulsades pel govern muni-
cipal en el marc del Pla de Reacti-
vació Econòmica del municipi, al
qual es destinaran 700.000 euros.
Entre altres coses, també preveu
ajuts individualitzats d’entre 200 i
500 euros per a treballadors del
municipi afectats per un ERTO, o
que es trobin a l'atur posterior-
ment al 13 de març, i per als autò-
noms que no hagin pogut desen-
volupar la seva activitat professio-
nal. La mesura podria beneficiar
unes 1.550 persones.

REDACCIÓ SANT FRUITÓS DE BAGES

Sant Fruitós dedicarà un monument a les víctimes de
la Covid-19 i als col·lectius que lluiten per fer-hi front
El govern vol definir amb
l’oposició els detalls de la
proposta i consensuar un
possible emplaçament

Navarcles ja disposa dels tests
per a les proves de la Covid-19
que tant l’Ajuntament com la re-
sidència Ibada reclamaven de fa
dies a la Generalitat, i des d’ahir ja
s’estan utilitzant per  realitzar un
diagnòstic de la malaltia a tot el
personal i als residents del centre
geriàtric.

Com ja va explicar ahir aquest
diari, ja fa dies que l'Ajuntament
de Navarcles està realitzant ges-
tions amb el Govern català per tal
d’aconseguir-los amb l’objectiu
de poder obtenir un diagnòstic
clar de la situació dels avis i àvies
de la residència i dels seus treba-
lladors, així com d’altre personal
que també està molt exposat al vi-
rus, com el del Servei d’Assistèn-
cia a Domicili (SAD), Vigilants
Municipals, Brigada Municipal,
voluntaris de Protecció Civil i el
grup de voluntaris d’ajuda a la
gent gran i dependent. 

Segons les últimes dades faci-
litades per l’Ajuntament, a Navar-
cles han mort per coronavirus 10
veïns i veïnes empadronats al mu-
nicipi. A banda, hi ha 5 defun-
cions més de veïns i veïnes de Na-
varcles que han estat per causes
alienes a la Covid-19. Pel que fa a
la residència, del total de 20 per-
sones que han mort en aquest pe-
ríode, cinc eren veïns i veïnes de
Navarcles. D’aquestes 20 defun-
cions, 11 són per coronavirus.

REDACCIÓ NAVARCLES

La residència de
Navarcles rep els
tests que exigia
per a les proves
de la Covid-19 

ARXIU/OSCAR BAYONA

El mateix punt de la C-55, durant el confinament màxim
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El Centre de Formació Pràctica
de Manresa ha adaptat la seva
oferta formativa a la situació de
confinament i a partir de la setma-
na vinent oferirà formació online
en streaming, un format que per-
met que els alumes segueixin en
directe les explicacions del pro-
fessor. Tots els cursos són total-
ment subvencionats i s’adrecen a
professionals de qualsevol sector,
així com a persones en situació
d’atur i molt especialment a les
afectades per ERTO, segons pun-
tualitza el centre.

Els cursos que s’oferiran de mo-
ment en aquesta modalitat són
d’interpretació de plànols; nòmi-
nes i seguretat social; gestió de
l’estrès; matrius, acers avançats,
disseny i manteniment; fiscalitat
operativa i mindfulness. Els cur-
sos tenen una durada entre 20 i 60
hores i s’impartiran en diferents
horaris. 

Es pot consultar tota la infor-
mació a www.cfp.cat.

REDACCIÓ MANRESA

El CFP de Manresa
adapta el programa
formatiu i oferirà
cursos online
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Ampans i el Centre de Formació
Pràctica elaboren pantalles
protectores amb impressió 3D
Alumnes i docents del programa Inserlab treballen coordinadament amb voluntaris de
la comarca
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Les pantalles protectores amb impressió 3D fetes pels voluntaris | ARXIU PARTICULAR

Ampans i el Centre de Formació Pràctica Lacetània estan treballant conjuntament en l'elaboració de

pantalles protectores fetes amb impressió 3D. Les dues entitats formen part d'Inserlab, un programa

d'orientació i formació on una part dels joves van s'han format en Indústria 4.0. Les dues entitats han

cedit les impressores 3D del curs i un equip format per alumnes i docents estan elaborant pantalles

protectores, en coordinació amb els voluntaris de Navarcles i del Bages pel Covid19, que ajuden a la

cadena de producció i a la posterior desinfecció i repartiment a les entitats que treballen a primera línia.

El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Navarcles, l'empresa McBride i l'esportista Núria

Picas. Fins aquest moment aquest equip ha pogut realitzar un centenar de pantalles protectores i s'han

repartit als centres residencials d'Ampans i a l'Ajuntament de Navarcles. Es preveu que en les properes

setmanes se'n puguin repartir més a diferents entitats del territori ja que es continua amb el procés de

producció.

Bages Jove Inserlab 4.0 és un programa d'orientació i formació realitzat durant el 2019 i adreçat a 40

joves de la comarca d'entre 16 i 29 anys de Garantia Juvenil, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat dels

joves per tal d'inserir-se laboralment i/o retornar al sistema educatiu. L'Ajuntament de Manresa, Escola

Joviat, CFP Lacetània i Fundació Ampans van portar a terme aquest projecte conjunt amb el suport del

Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social

Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

El projecte buscava les sinergies entre sectors més tradicionals com l'Hoteleria i Restauració i els més

innovadors com la Indústria 4.0 amb possibilitats de generar nous filons d'ocupació a la comarca. En

una situació extraordinària com aquesta s'han pogut valor positivament la formació en competències i

els aprenentatges dels joves participants, els quals han posat en pràctica els seus coneixements i s'han

sumat a la iniciativa col·lectiva solidària d'aportar un granet de sorra per la lluita contra la pandèmia de

la Covid-19.
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Davant l'experiència resultant del projecte, per aquest any 2020 les quatre entitats s'han tornat a

presentar i estan pendents de la resolució d'atorgament del projecte Bages Jove. Iserlab 4.0 2020, que

ha quedat aturada per la situació que estem vivint. En aquesta nova edició les quatre entitats volen

oferir una metodologia similar d'orientació, formacions en els mateixos àmbits però més especialitzats

com ara la realitat virtual , robòtica i impressió 3D en marc de la Indústria 4.0, el d'auxiliar de cuina en el

sector de l'hoteleria i restauració, tornant a treballar en un projecte comú i introduint noves accions de

formació com el cooperativisme. Tot plegat amb l'objectiu d'aportat un valor afegit al projecte,

adequant-lo al perfil real dels nostres joves i donant resposta a les necessitats del mercat de treball.
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Societat | Redacció | Actualitzat el 06/05/2020 a les 13:08

Ampans i el CFP treballen
conjuntament en l'elaboració de
pantalles amb impressió 3D
Un grup d'alumnes i docents del programa Inserlab ho fan voluntàriament i en
coordinació amb voluntaris de Navarcles i d'altres punts del Bages

Pantalles produïdes en col·laboració entre Ampans i CFP | CFP

Ampans i el Centre de Formació Pràctica Lacetània estan treballant conjuntament en l'elaboració de
pantalles protectores fetes amb impressió 3D. Les dues entitats formen part d'Inserlab, un
programa d'orientació i formació on una part dels joves van s'han format en Indústria 4.0. Les dues
entitats han cedit les impressores 3D del curs i un equip format per alumnes i docents estan
elaborant pantalles protectores, en coordinació amb els voluntaris de Navarcles i del Bages pel
Covid19, que ajuden a la cadena de producció i a la posterior desinfecció i repartiment a les entitats
que treballen a primera línia.

El projecte compta amb el suport de l'Ajuntament de Navarcles, l'empresa McBride i l'esportista
Núria Picas. Fins aquest moment aquest equip ha pogut realitzar un centenar de pantalles
protectores que s'han repartit als centres residencials d'Ampans i a l'Ajuntament de Navarcles.
Es preveu que en les properes setmanes se'n puguin repartir més a diferents entitats del territori
ja que es continua amb el procés de producció.

Bages Jove Inserlab 4.0 és un programa d'orientació i formació realitzat durant el 2019 i adreçat a
40 joves de la comarca d'entre 16 i 29 anys de Garantia Juvenil, amb l'objectiu de millorar
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l'ocupabilitat dels joves per tal d'inserir-se laboralment i/o retornar al sistema educatiu.
L'Ajuntament de Manresa, Escola Joviat, CFP Lacetània i Fundació Ampans van portar a terme
aquest projecte conjunt amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació
Juvenil.

El projecte buscava les sinergies entre sectors més tradicionals com l'Hoteleria i Restauració i els
més innovadors com la Indústria 4.0 amb possibilitats de generar nous filons d'ocupació a la
comarca. En una situació extraordinària com aquesta s'han pogut valor positivament la formació en
competències i els aprenentatges dels joves participants, els quals han posat en pràctica els seus
coneixements i s'han sumat a la iniciativa col·lectiva solidària d'aportar un granet de sorra per la
lluita contra la pandèmia de la Covid-19.

Davant l'experiència resultant del projecte, per aquest any 2020 les quatre entitats s'han tornat a
presentar i estan pendents de la resolució d'atorgament del projecte Bages Jove Inserlab 4.0
2020, que ha quedat aturada per la situació que estem vivint. En aquesta nova edició les quatre
entitats volen oferir una metodologia similar d'orientació, formacions en els mateixos àmbits però
més especialitzats com ara la realitat virtual , robòtica i impressió 3D en marc de la Indústria 4.0,
el d'auxiliar de cuina en el sector de l'hoteleria i restauració, tornant a treballar en un projecte
comú i introduint noves accions de formació com el cooperativisme. Tot plegat amb l'objectiu
d'aportat un valor afegit al projecte, adequant-lo al perfil real dels nostres joves i donant resposta
a les necessitats del mercat de treball.

[noticiadiari]9/90106[/noticiadiari]
[noticiadiari]9/90710[/noticiadiari]
[noticiadiari]9/90705[/noticiadiari]
[noticiadiari]9/90709[/noticiadiari]
[noticiadiari]9/90692[/noticiadiari]
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Ampans i el Centre de Forma-
ció Pràctica Lacetània han arribat
a un acord per treballar conjunta-
ment i elaborar pantalles protec-
tores fetes amb impressió 3D per-
què els professionals de la funda-
ció assistencial i altres serveis pu-
guin desenvolupar la seva feina
amb la protecció adequada. 

Les dues entitats formen part
del projecte Inserlab, un progra-
ma d’orientació i formació de jo-
ves en l’anomenada Indústria 4.0. 

En aquesta ocasió, les dues en-
titats han cedit les impressores 3D
del curs, i un equip format per
alumnes i docents estan elabo-
rant pantalles protectores, en
coordinació amb voluntaris de
Navarcles i també d’altres pobla-

cions de la comarca del Bages,
que s’han organitzat per prestar el
seu suport davant l’emergència
sanitària que suposa la Covid-19.
Ajuden a la cadena de producció
i a la posterior desinfecció i repar-
timent a les entitats que treballen
a primera línia. 

El projecte té el suport de
l’Ajuntament de Navarcles, l’em-
presa McBride i l’esportista Núria
Picas. Fins aquest moment aquest
equip ha pogut realitzar un cen-
tenar de pantalles protectores i
s’han repartit als centres residen-
cials que gestiona Ampans i a
l’Ajuntament de Navarcles.

Es preveu que en les properes
setmanes se’n puguin repartir
més a diferents entitats del terri-
tori ja que es continua el procés de
producció. 

El projecte Inserlab 4.0
Bages Jove Inserlab 4.0 és un pro-
grama d’orientació i formació re-
alitzat durant el 2019 i adreçat a 40
joves de la comarca d’entre 16 i 29

anys que s’han inscrit al programa
de Garantia Juvenil amb l’objectiu
de millorar l’ocupabilitat dels jo-
ves per tal d’inserir-se laboral-
ment o bé poder retornar  al siste-
ma educatiu si és que l’havien
abandonat.

L’Ajuntament de Manresa, Es-
cola Joviat, CFP Lacetània i Fun-
dació Ampans van portar a terme
aquest projecte conjunt amb el
suport del Servei d’Ocupació de
Catalunya, el ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social i el
Fons Social Europeu en el marc de
la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. 

El projecte buscava les siner-
gies entre sectors més tradicio-
nals, com l’hoteleria i restauració,
i també més innovadors, com la
Indústria 4.0, amb possibilitats de
generar nous filons d’ocupació a
la comarca.

En una  situació com la que s’ha
generat arran de l’emergència del
coronavirus, els joves participants
en aquest projecte han posat en
pràctica els seus coneixements i
s’han sumat a la iniciativa col·lec-
tiva solidària d’aportar la seva
col·laboració en la lluita contra la
pandèmia de la Covid-19. 

Davant l’experiència del pro-
jecte, per a aquest any 2020 les
quatre entitats s’han tornat a pre-
sentar per repetir-lo i estan pen-
dents de la resolució d’atorga-
ment del projecte  Bages Jove.  In-
serlab 4.0, 2020, convocatòria que
ha quedat aturada davant la situa-
ció actual. En aquesta nova edició
les quatre entitats volen oferir una
metodologia similar d’orientació
i formació en els mateixos àmbits
però més especialitzats, com ara
la realitat virtual, robòtica i im-
pressió 3D, o auxiliar de cuina en
el sector d’hoteleria i restauració.

REDACCIÓ MANRESA

Joves d’un pla d’inserció laboral
fan pantalles de protecció en 3D
Ampans i el Centre de
Formació Pràctica
Lacetània ja n’han elaborat
més d’un centenar 

L’Àrea Bàsica de Salut del Barri
Antic de Manresa, que gestiona la
Fundació Althaia, participa en un
estudi estadístic estatal que ha de
permetre fer una estimació del
percentatge de població que ha
desenvolupat anticossos davant
de la Covid-19 i conèixer l’evolu-
ció d’aquests al llarg del temps.
L’ABS del Barri Antic és un dels
dos centres de primària que ges-
tiona Althaia a la ciutat de Manre-
sa. L’altre és el de Les Bases. 

Es tracta d’un treball de l’Estudi
Nacional Epidemiològic de la In-
fecció per SARS-CoV-2 a Espanya
(ENE-COVID), en què prendran
part 60 persones usuàries de l’ABS
Barri Antic, majoritàriament fa-
mílies que conviuen en una ma-
teixa llar. Han estat seleccionades
a l’atzar en col·laboració amb
l’Institut Nacional d’Estadística.
L’estudi està dissenyat pel minis-
teri de Sanitat i l’Institut de Salut
Carlos III seguint les recomana-
cions de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS). 

Els professionals de l’ABS Barri
Antic que coordinen l’estudi en
aquest centre estan contactant te-

lefònicament amb les persones
que han estat seleccionades alea-
tòriament per informar-les de
l’objectiu de l’estudi, sol·licitar el
seu consentiment i concertar una
visita. La participació és voluntà-
ria, però, segons la Fundació Alt-
haia, és molt important la col·la-
boració de tothom perquè la in-
formació de l’estudi sigui una foto
real de la situació. Les primeres
proves amb els usuaris que han
acceptat formar part de l’estudi ja
han començat.

Dues proves i seguiment
A les persones que acceptin par-
ticipar en l’estudi se’ls farà un test
ràpid de determinació d’anticos-
sos en sang, a partir d’una punxa-
da al dit. El resultat se sabrà al cap
de pocs minuts.

Per assegurar la fiabilitat dels
resultats i aplicar el màxim rigor
metodològic, es farà una segona
prova utilitzant una tècnica sero-
lògica més sofisticada i més pre-
cisa que els testos ràpids. Aquesta
mostra de sèrum s’obtindrà amb
la mateixa tècnica que s’utilitza
rutinàriament per fer analítiques
de sang.

Gràcies a aquestes dues proves,
que combinen diferents nivells de
precisió i que es repetiran al cap
des tres setmanes i al cap de sis,
s’obtindrà una estimació pobla-
cional de la presència d’anticos-
sos del coronavirus.

Paral·lelament a aquests dos
estudis serològics, els participants

en l’estudi han de respondre dife-
rents preguntes sobre símptomes
i també sobre possibles fonts d’in-
fecció mitjançant un qüestionari
epidemiològic.

Mesures de seguretat
Les proves es porten a terme al
CAP Les Bases, centre d’atenció
primària també de la Fundació
Althaia, que és on hi ha concen-
trada l’activitat dels professionals
d’atenció primària de la fundació
sanitària després de la reorganit-
zació que hi ha hagut del servei
d’atenció primària a Manresa a
causa de l’emergència sanitària.

Per tal d’extremar les mesures
de seguretat, s’ha habilitat una
sala on exclusivament es faran
aquestes proves. Les persones

que participin en l’estudi entraran
directament a aquest espai, que
es desinfectarà completament
entre usuari i usuari. Els profes-
sionals que porten a terme les
proves van degudament equipats
amb un equip de protecció indi-
vidual (EPI).

Altres estudis
A part d’aquesta iniciativa la Fun-
dació Althaia de Manresa lidera
cinc projectes de recerca vinculats
al coronavirus SARS-CoV-2 i par-
ticipa en sis investigacions més
sobre el tema promogudes per al-
tres institucions. L’objectiu és ge-
nerar coneixement científic sobre
el comportament d’aquest nou vi-
rus, tenint en compte que encara
és molt desconegut.

REDACCIÓ MANRESA

Althaia pren part en
un estudi estatal
sobre població amb
anticossos a la Covid
El CAP Barri Antic participa en un projecte per
fer una estimació sobre qui ha generat defenses

ALTHAIA

Els primers participants a l’estudi ja s’han sotmès a proves, que es repetiran els pròxims dies

AMPANS

De moment s’han fet més d’un centenar de pantalles protectores

A les persones que accedeixin
a participar a l’estudi se’ls
faran diverses proves i
seguiment els propers dies

El projecte l’ha dissenyat el
ministeri de Sanitat i a l’ABS
Barri Antic hi participaran
una seixantena de persones

La iniciativa s’ha dut a terme
a través del programa de
formació laboral i social
Inserlab 4.0 

Quatre entitats implicades en
la iniciativa han iniciat els
tràmits perquè es renovi el
projecte 
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L’Ajuntament de Manresa força
que l’empresa concessionària de
la zona blava retiri l’ERTO i es
comprometi a complementar fins
al 100% els salaris

Dijous 07 de maig de 2020
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ÉS NOTÍCIA:

AMPANS i el Centre de
Formació Pràctica treballen
conjuntament en
l’elaboració de pantalles
protectores amb impressió
3D
Es tracta d’un grup d’alumnes i docents del programa
Inserlab, que ho fan voluntàriament i en coordinació
amb voluntaris de Navarcles i del Bages.

El projecte buscava les sinergies entre sectors més tradicionals i els més innovadors.

SOCIETAT / Redacció  
07/05/2020 12:39

AMPANS i el Centre de Formació Pràctica
Lacetània estan treballant conjuntament en
l’elaboració de pantalles protectores fetes amb
impressió 3D. Les dues entitats formen part
d’Inserlab, un programa d’orientació i formació
on una part dels joves van s’han format en
Indústria 4.0. Les dues entitats han cedit les

AMPANS i el Centre de Formació Pràctica
treballen conjuntament en l’elaboració de
pantalles protectores amb impressió 3D

Seixanta usuaris de l’ABS Barri Antic
participaran en l'estudi de seroprevalença de
la Covid-19

Sant Vicenç recupera el mercat setmanal
aquest divendres

L’Ajuntament de Manresa força que
l’empresa concessionària de la zona blava
retiri l’ERTO i es comprometi a
complementar fins al 100% els salaris

El Consell Comarcal del Bages prepara un
paquet d’ajudes de 450.000 euros per a
professionals, microempreses i cooperatives

El Campus Universitari de Manresa celebra
les portes obertes d’enguany en format
virtual

Els guants no es llencen a terra!

21 alumnes de la Catalunya central arriben a
la final del concurs literari Ficcions
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El Consell Comarcal del Bages
prepara un paquet d’ajudes de
450.000 euros per a
professionals, microempreses i
cooperatives

El Campus Universitari de
Manresa celebra les portes
obertes d’enguany en format
virtual

Seixanta usuaris de l’ABS Barri
Antic participaran en l'estudi de
seroprevalença de la Covid-19

impressores 3D del curs i un equip format per
alumnes i docents estan elaborant pantalles
protectores, en coordinació amb els voluntaris
de Navarcles i del Bages pel Covid19, que
ajuden a la cadena de producció i a la posterior
desinfecció i repartiment a les entitats que
treballen a primera línia.

El projecte compta amb el suport de
l’Ajuntament de Navarcles, l’empresa McBride i
l’esportista Núria Picas. Fins aquest moment
aquest equip ha pogut realitzar un centenar de
pantalles protectores i s’han repartit als
centres residencials d’AMPANS i a l’Ajuntament
de Navarcles. Es preveu que en les properes setmanes se’n puguin repartir més a
diferents entitats del territori ja que es continua amb el procés de producció.

Bages Jove Inserlab 4.0 és un programa d’orientació i formació realitzat durant el
2019 i adreçat a 40 joves de la comarca d’entre 16 i 29 anys de  Garantia Juvenil,
amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels joves per tal d’inserir-se laboralment
i/o retornar al sistema educatiu. L’Ajuntament de Manresa, Escola Joviat, CFP
Lacetània i Fundació AMPANS van portar a terme aquest projecte conjunt amb el
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil.

El projecte buscava les sinergies entre sectors més tradicionals com l'Hoteleria i
Restauració i els més innovadors com la Indústria 4.0 amb possibilitats de generar
nous filons d'ocupació a la comarca. En una   situació extraordinària com aquesta
s’han pogut valor positivament la  formació en competències i els aprenentatges
dels joves participants, els quals han posat en pràctica els seus coneixements i
s'han sumat a la iniciativa col·lectiva solidària d’aportar un granet de sorra per la
lluita contra la pandèmia de la COVID-19.

Davant l'experiència resultant del projecte, per aquest any 2020 les quatre entitats
s’han tornat a presentar i estan pendents de la resolució d’atorgament del
projecte  BAGES JOVE. INSERLAB 4.0 2020, que ha quedat aturada per la situació
que estem vivint. En aquesta nova edició les quatre entitats volen oferir una
metodologia similar d'orientació, formacions en els mateixos àmbits però més
especialitzats com ara la realitat virtual , robòtica i impressió 3D en marc de la
Indústria 4.0, el d'auxiliar de cuina en el sector de l'hoteleria i restauració, tornant a
treballar en un projecte comú i introduint noves accions de formació com el
cooperativisme. Tot plegat amb l'objectiu d'aportat un valor afegit al projecte,
adequant-lo al perfil real dels nostres joves i donant resposta a les necessitats del
mercat de treball.
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LA TALAIA

pas important a la c-16

L a Generalitat va anunciar abans-ahir que el tram nord de
l’autopista Terrassa-Manresa passarà a ser gratuït durant
tot el dia de dilluns a divendres, una notícia que dijous va
avançar l’edició digital d’aquest diari i que dona resposta a

una petició llargament reiterada per part de les institucions i la socie-
tat civil del Bages. A la pràctica, això significa que la part de l’autopis-
ta que va de la recta de Sallent al peatge de Sant Vicenç podrà ser uti-
litzada com a ronda per esquivar Manresa  i el tram dels Comtals de
la C-55, un dels més congestionats de la carretera. És una bona notí-
cia que dona una satisfacció a tots els agents que han participat en un
clam durant anys, clam que ha estat ignorat la major part dels temps
i que havia anat aconseguint avenços parcials i recargolats com ara
els descomptes que la immensa majoria de la població no va arribar
a entendre del tot. És una bona notícia que redueix el greuge insoste-
nible de la comparació amb Girona, per exemple. Cal recordar que
continua havent-hi un greuge -el pagament el cap de setmana, i
l’obligatorietat, segurament il·legal, d’haver de pagar amb Teletac-,
però avui el que toca és reconèixer el pas endavant i celebrar-lo.
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A TORT I A DRET

xdomenech@regio7.cat

AJUNTAMENT
D’IGUALADA
La decisió d’ampliar les superfícies

de les terrasses allà on sigui possible

guanyar espai per tal que la reduc-

ció del 50% de l’aforament no retalli

la capacitat del negoci és un bon cop

de mà als locals.

ESTRELLA

INÉS ARRIMADAS
Diu que «Espanya no pot sortir de

l’estat d’alarma dissabte», i que per

això hi vota a favor. Ens creurem que

ho fa pel bé dels ciutadans i no hi

haurà res a dir. Però per tenir algun

paper al Congrés està trencant el

partit. Ja no treu cartellets.

ESTRELLAT

AMPANS I
LACETÀNIA
Ja han elaborat més d’un centenar

de pantalles de protecció per evitar

els contagis, que s’han repartit a

personal d’Ampans i de l’Ajuntament

de Navarcles, que hi col·labora jun-

tament amb l’empresa McBride.

ESTRELLA
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Si tothom fes el que li do-
nés la gana, la vida en so-
cietat seria molt compli-
cada. Plató fa explicar al

també filòsof Protàgores l’origen
mític de les restriccions legals. La
narració diu que antigament els
humans «intentaven reunir-se i
posar-se fora de perill amb la fun-
dació de ciutats, però, quan es
reunien, s'atacaven els uns als al-
tres, perquè no posseïen la cièn-
cia política; de manera que de
nou es dispersaven i morien.
Zeus, llavors, va témer que su-
cumbís tota la nostra raça, i va en-
viar a Hermes que portés als ho-
mes el sentit moral i la justícia». 

La conseqüència són els siste-
mes legals, indispensables per
conviure, però que responen a
dues grans concepcions possi-
bles. Una considera lícit tot allò
que no es prohibeix expressa-
ment a les lleis. L’altra, ben al
contrari, considera il·lícit tot allò
que no aparegui com a expressa-
ment autoritzat. La irrupció del
coronavirus ens ha abocat a una
una preeminència de la segona,

que és la preferida de les mentali-
tats autoritàries, tant les actives –
les que es deleixen per manar–
com les passives –les que prefe-
reixen ser manades per no haver
de rumiar gaire.

Ens van dir: «Tots tancats a
casa ben quiets i parats, i ja us
anirem avisant de les coses que
podeu fer, de mica en mica i per
etapes». I vam obeir per tres
raons. Una, perquè el virus ens
feia por. Dues, perquè el nombre
d’obedients vocacionals és enor-
me. I tercera, per l’allau de notí-
cies i d’imatges de guàrdies po-
sant multes i fins i tot emmani-
llant infractors, entre els aplaudi-
ments dels policies vocacionals
dels balcons.

I així continuem, pendents del
que ens deixen fer. Ens llancem
sobre els dibuixets dels diaris que
intenten explicar els detalls de

cada fase per a cada mena d’acti-
vitat. N’hi ha que fins i tot han
provat de llegir el BOE, cosa força
accessible, i d’entendre’l, que ja
és més difícil. Si tot el que no està
autoritzat es considera prohibit i
sancionable, però la llista d’acti-
vitats permeses és prolixa, embu-
llada i contradictòria, algú està
fent oposicions a maldestre de
l’any.

El sistema de llistar les coses
permeses deriva de les monar-
quies absolutes, que el reben del
feudalisme, i aquest de l’esclavis-
me. En tots ells hi ha un senyor
amb plena potestat sobre la vida
dels «seus» homes i dones, i els
dona menys o més corda. Per al-
guna cosa, dels permisos reials
en deien «privilegis». Els estats
democràtics europeus es cons-
trueixen a partir dels reialmes ab-
soluts, i aquest és un pecat origi-
nal difícil de redimir. 

Per posar els veïns com a
exemple: a l’absolutisme de Lluís
XVI el succeeix la dictadura de
Robespierre i a aquesta, la de Na-
poleó, que estructura la França

contemporània. El genoma auto-
ritari dels estats es manifesta
quan una sacsejada crea el des-
concert, com ara. I és ben rebut.

Quan s’apropa un alçament
parcial de restriccions hi ha boti-
guers i professionals que dormen
malament pensant en el dilema
entre arriscar la salut tornant a
obrir o arriscar el negoci esperant
unes quantes setmanes més.
L’angoixa per l’efecte de les nos-
tres decisions és una companya
inseparable de la llibertat. És més
senzill si ens faciliten una llista
curta del que podem fer, que gai-
rebé equival a dir-nos el que hem
de fer. 

En un món ideal ens explica-
rien quines accions o actituds
constitueixen un risc per als al-
tres, i ens dirien: fes el que vul-
guis però res que suposi un perill
de contagi. En un món ideal l’au-
toritat confiaria que Hermes ens
ha inculcat a tots «el sentit moral
i la justícia». Però en un món
ideal els polítics seriosos no re-
partirien entrepans i talls de piz-
za a a la mainada. 

Xavier Domènech 

amb privilegi reial

«Les democràcies europees
s’originen per mutació dels estats
absolutistes on només es podia fer
allò expressament autoritzat»
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El CFP llança quatre nous cursos en
línia i es prepara per recuperar
l'activitat
Redacció 21.05.2020 | 23:20

El Centre de Formació Pràctica iniciarà a partir de la setmana vinent 4 nous cursos de formació en

modalitat en línia, com a resposta a l'aturada de l'activitat presencial provocada per la Covid-19.

Els cursos s'imparteixen a través de videoconferències, per tant els alumnes segueixen les classes en

un horari determinat i en permanent contacte amb el formador.

Listado de Cursos 2020 Matricúlate y Estudia en los Centro

Parafarmacia Online
Tu Parafarmacia Online de
confianza. Que no te falte nunca lo
que necesitas siempre

Compra Online ›

Oferta Línea Directa
Asegura tu coche 12 meses con
Linea Directa y paga solo 6.
Calcula tu precio y empieza a
ahorrar.

Más info! ›

Pharmacius.com
5% de descuento en tu primera
compra ¡llévate tus productos
favoritos al mejor precio!

+info ›
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Els nous cursos programats són d'electricitat industrial, pneumàtica i dels programes de disseny

assistit per ordinador Autocad i Mastercam. Tots els cursos són subvencionats.

Més informació

UManresa programa una quarta edició del curs online adreçat a futurs estudiants de magisteri.  

L'alumnat de P3 a Manresa trenca la tendència a la baixa dels darrers cursos.  

La cantant i pianista manresana Berta Sala presenta el nou disc «Hertogstraat».  

Rep les nostres newsletters al teu email APUNTA-T'HI
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Promote health. Save lives. Serve the vulnerable. Visit who.int
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El CFP llança 4 nous cursos en línia i
es prepara per recuperar l'activitat
presencial
En els propers dies s'iniciaran cursos d'electricitat industrial, pneumàtica, Autocad
i MasterCam

El Centre de Formació Pràctica iniciarà a partir de la setmana vinent 4 nous cursos de formació en
modalitat on line, com a resposta a l'aturada de l'activitat presencial provocada per la Covid-19.
Els cursos s'imparteixen a través de videoconferències, per tant els alumnes segueixen les
classes en un horari determinat i en permanent contacte amb el formador. Els nous cursos
programats són d'electricitat industrial, pneumàtica i dels programes de disseny assistit per
ordinador Autocad i Mastercam. Tots els cursos són subvencionats.

Paral·lelament a la formació on line, el CFP es prepara ja per poder reprendre l'activitat presencial
tan bon punt sigui possible. En aquest sentit, el primer que es prioritzarà serà acabar els cursos de
formació ocupacional que van quedar aturats quan es va decretar el confinament. La previsió és
que aquests cursos, que no ha estat possible fer en modalitat on line, es puguin reprendre quan
la comarca entri en Fase 2 i sempre prenent totes les mesures necessàries.

En aquest moment també es tornarien a oferir els cursos de prevenció de riscos laborals,
obligatoris per a tots els professionals que treballen en empreses del sector del metall i que no es
poden fer en modalitat on line. El CFP treballa amb la previsió d'oferir properament formació en
prevenció de riscos per a operaris de soldadura, mecanització i muntatge.

Pàgina 1 de 1
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Tipus d’interès

Euribor 1 -0,058

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 82.304,700 985,27

CAC 40 4.445,450 -51,53

COLCAP (Col mbia) 1.068,720 -3,57

DAX 11.065,930 -157,78

Dow Jones 24.490,880 -85,02

Eurostoxx 50 2.904,980 -37,41

FTSE 100 6.015,250 -51,91

FTSE MIB 17.087,060 -126,05

Ibex 35 6.686,100 2,50

Preu Var.

IGPA ( ) 18.908,370 153,17

Latibex 3.137,600 32,60

Merval (Argentina) 41.331,810 1.522,65

Mexbol ( ) 35.640,180 -386,80

Nasdaq 100 9.410,670 -74,35

Nasdaq Comp. 9.312,061 -63,72

Nikkei 225 20.552,310 -42,84

S&P 500 2.952,590 -19,02

Stoxx 50 2.847,490 -26,54

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 82,250 79,95 84,40 1,40 1,73 -12,31

ACERINOX 6,768 6,43 6,89 0,19 2,83 -32,62

ACS CONST. 20,750 19,95 21,17 0,43 2,12 -41,80

AENA 114,400 110,50 116,40 2,30 2,05 -32,90

AMADEUS IT 44,000 42,00 44,79 0,48 1,10 -39,56

ARCEL.MITTAL 8,350 8,28 8,64 -0,25 -2,86 -46,54

B. SABADELL 0,263 0,26 0,27 -0,00 -0,83 -74,70

BANKIA 0,764 0,74 0,79 -0,01 -0,91 -59,86

BANKINTER 3,473 3,46 3,57 -0,08 -2,33 -46,83

BBVA 2,566 2,50 2,62 -0,02 -0,66 -48,50

CAIXABANK 1,550 1,53 1,59 -0,01 -0,64 -44,62

CELLNEX TELECOM 50,760 49,44 51,52 0,10 0,20 32,29

CIE AUTOMOT. 14,460 14,05 14,88 -0,15 -1,03 -31,40

ENAGAS 20,740 20,49 20,93 0,05 0,24 -8,80

ENCE 2,642 2,56 2,75 0,05 2,01 -28,01

ENDESA 20,430 20,10 20,66 0,09 0,44 -14,12

FERROVIAL 22,820 22,42 23,18 -0,09 -0,39 -15,39

GRIFOLS 30,100 29,14 30,38 0,60 2,03 -4,23

IBERDROLA 8,942 8,88 9,00 -0,04 -0,40 -2,59

INDITEX 23,280 22,68 23,67 -0,07 -0,30 -25,98

INDRA A 6,795 6,74 7,04 -0,07 -0,95 -33,25

INM.COLONIAL 7,380 7,14 7,58 0,01 0,20 -35,04

INT.AIRL.GRP 2,308 2,13 2,35 0,09 4,15 -68,03

MAPFRE 1,485 1,46 1,52 -0,00 -0,07 -37,08

MASMOVIL 17,680 17,26 18,08 0,17 0,97 -13,08

MEDIASET ESP 2,942 2,86 2,99 0,01 0,20 -48,02

MELIA HOTELS 3,516 3,35 3,66 0,03 0,86 -55,27

MERLIN PROP. 7,000 6,82 7,12 -0,05 -0,71 -45,27

NATURGY 15,935 15,61 15,94 0,07 0,47 -28,86

RED ELE.CORP 15,625 15,54 15,86 -0,17 -1,11 -12,83

REPSOL 8,446 8,39 8,69 -0,29 -3,34 -39,37

SANTANDER 1,858 1,83 1,90 -0,03 -1,41 -50,18

SIEMENS GAMESA 13,840 13,51 14,12 0,34 2,48 -11,48

TELEF NICA 4,112 3,93 4,15 0,10 2,42 -33,96

VISCOFAN 58,200 57,80 59,05 0,60 1,04 23,57

Divises
Preu Var.% 

$ 1,095 -0,23

117,930 0,12

0,896 0,13

Franc 1,063 -0,32

Corona ueca 10,550 -0,18

$ 1,529 -0,19

$ 1,670 -0,34

Petroli

Brent 21 36,04

Metalls

1.724,9

La vicepresidenta d’Afers Eco-
nòmics i Transformació Digital,
Nadia Calviño, va afirmar ahir res-
pecte de l’acord dels partits del
seu govern, PSOE i UP, amb EH
Bildu per derogar la reforma labo-
ral que seria «absurd i contrapro-
duent generar la més mínima in-
seguretat jurídica» en plena pan-
dèmia. En la seva intervenció a la
jornada del Cercle d’Economia,
sota el títol «Reflexions polítiques,
econòmiques i sanitàries entorn
a una pandèmia», la vicepresi-
denta va assegurar que «qualsevol
modificació» en aquest àmbit es
farà de forma dialogada amb els
agents socials. A més, Calviño va
situar la prioritat del govern es-
panyol el seu suport a les empre-
ses i a l’impuls de l'ocupació «al

mateix temps que es protegeix els
treballadors».

Calviño, que va fer aquestes va-
loracions responent una de les
preguntes d'un membre del Cer-
cle d’Economia, va assenyalar
que Espanya s’enfronta a «la re-
cessió més gran de la seva histò-
ria» com a conseqüència de la
pandèmia, que ja ha causat més
de 27.000 víctimes morts i nous
contagis cada dia. Així mateix, va
recordar que les previsions apun-
ten a una caiguda del PIB superior
al 9% i un «impacte molt signifi-

catiu» en l'ocupació, amb més de
3 milions de treballadors afectats
per ERTO i un «augment substan-
cial de la pobresa derivada de la
crisi». «Els contribuents ens pa-
guen per resoldre els problemes,
no per crear-ne», va sentenciar. 

Segons va assegurar Calviño, la
«prioritat» del Govern després de
superar la pandèmia serà recupe-
rar l'activitat econòmica i donar
suport a les empreses i treballa-
dors. «És el que hem de fer», va
afirmar la vicepresidenta econò-
mica, que va citar les mesures de
liquiditat per a les empreses, dels
ERTO i les prestacions extraordi-
nàries a autònoms. «Són mesures
eficaces per protegir el nostre tei-
xit productiu en circumstàncies
molt difícils», va subratllar la vice-
presidenta. 

ACN BARCELONA

Calviño considera «absurd
i contraproduent» debatre
ara la reforma laboral
La vicepresidenta d’Afers Econòmics espanyola afirma que no té sentit
generar «la més mínima inseguretat jurídica» en plena pandèmia

ACN

La vicepresidenta d’Afers Econòmics, Nadia Calviño

El Centre de Formació Pràctica
iniciarà a partir de la setmana vi-
nent 4 nous cursos de formació en
modalitat en línia, com a resposta
a l’aturada de l’activitat presencial
provocada per la Covid-19.

Els cursos s’imparteixen a tra-
vés de videoconferències, per tant
els alumnes segueixen les classes
en un horari determinat i en per-
manent contacte amb el forma-
dor. 

Els nous cursos programats són
d’electricitat industrial, pneumà-
tica i dels programes de disseny
assistit per ordinador Autocad i
Mastercam. Tots els cursos són
subvencionats.

REDACCIÓ MANRESA

El CFP llança quatre
nous cursos en línia
i es prepara per
recuperar l’activitat

El cable submarí de fibra òptica
que arribarà a Catalunya el 2023
multiplicarà gairebé per 20 la ca-
pacitat de transmissió d’informa-
ció a internet.

És la conclusió del professor del
departament de Teoria del Senyal
i Comunicacions de la UPC, Josep
Prat, que en declaracions a l’ACN
explica que «la capacitat actual és
d’entre 5 i 10 terabits per segon
(Tbit/s)», mentre que gràcies a la
nova instal·lació es passarà a «180
Tbit/s». Prat en destaca que és un
projecte d’un consorci d’empre-
ses i «no hi ha una operadora que
centralitza», cosa que el farà

«obert». A més, aplaudeix la «re-
llevància» de l’aposta de Catalu-
nya per la fibra òptica, ja que, se-
gons ell, «el 99%» de la transmissió
de dades d’usuaris particulars ja
és a través d’aquesta tecnologia.

Prat recalca que gairebé «tot el
que s’envia per internet, mitjan-
çant el mòbil, per WhatsApp o
amb l’ordinador» va amb fibra òp-
tica per via marítima. A més, afe-
geix que la demanda està creixent,
ja no és unidireccional, i amb la
crisi de la Covid-19 la tendència
s’ha accentuat: «Ara amb les vi-
deoconferències tothom es co-
munica amb tothom a temps
real».

ACN BARCELONA

La capacitat de fibra òptica
a Catalunya es multiplicarà
per 20 a partir del 2023

Calviño afirma que la
prioritat del Govern després
de l’epidèmia serà recuperar
l’activitat econòmica

Regió7DIVENDRES, 22 DE MAIG DEL 202016

ARREU/ECONOMIA
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ÉS NOTÍCIA:

El CFP llança 4 nous cursos
on line i es prepara per
recuperar l’activitat
presencial
En els propers dies s’iniciaran cursos d’electricitat
industrial, pneumàtica, Autocad i MasterCam.

El Centre de Formació Pràctica iniciarà a partir de la setmana vinent 4 nous cursos de formació en modalitat
on line.

ACTUALITAT / Redacció   
25/05/2020 20:46

El Centre de Formació Pràctica iniciarà a partir de

Una conductora que quadruplicava la taxa
d’alcoholèmia provoca un accident

Atropellament múltiple al carrer Viladordis

Guixés Fibra facilita la connexió a una
desena d’alumnes vulnerables de Solsona
perquè puguin acabar el curs

El Consell Comarcal del Bages obrirà la
segona setmana de juny la convocatòria
d’ajuts de 450.000 euros

La reobertura del Parc de l’Agulla s’ha previst
pel dia 1 de juny

Aquest divendres s'obre el termini per
demanar les ajudes i microcrèdits de
l'Ajuntament de Manresa

Més del 70 % de les persones procedents de
residències que han ingressat a l’Hospital
Sant Andreu per Covid-19 ja tenen l’alta

Manresa finalitza la millora de l’enllumenat
als polígons de Bufalvent i Pont Nou, amb
més de 250.000 euros d’inversió
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L’Ajuntament de Manresa
s’afegeix als 10 dies de dol per les
víctimes de la Covid-19

Els cursos d'idiomes intensius
d'estiu del Servei d'Idiomes
d'UManresa s'impartiran online

Una conductora que
quadruplicava la taxa
d’alcoholèmia provoca un
accident

La reobertura del Parc de l’Agulla
s’ha previst pel dia 1 de juny

la setmana vinent 4 nous cursos de formació en
modalitat on line, com a resposta a l’aturada de
l’activitat presencial provocada per la Covid-19.
Els cursos s’imparteixen a través de
videoconferències, per tant els alumnes
segueixen les classes en un horari determinat i
en permanent contacte amb el formador. Els
nous cursos programats són d’electricitat
industrial, pneumàtica i dels programes de
disseny assistit per ordinador Autocad i
Mastercam. Tots els cursos són subvencionats.
 
Paral·lelament a la formació on line, el CFP es
prepara ja per poder reprendre l’activitat
presencial tan bon punt sigui possible. En aquest
sentit, el primer que es prioritzarà serà acabar
els cursos de formació ocupacional que van quedar aturats quan es va decretar el
confinament. La previsió és que aquests cursos, que no ha estat possible fer en
modalitat on line, es puguin reprendre quan la comarca entri en Fase 2 i sempre
prenent totes les mesures necessàries.
 
En aquest moment també es tornarien a oferir els cursos de prevenció de riscos
laborals, obligatoris per a tots els professionals que treballen en empreses del
sector del metall i que no es poden fer en modalitat on line. El CFP treballa amb la
previsió d’oferir properament formació en prevenció de riscos per a operaris de
soldadura, mecanització i muntatge.
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El CFP de Manresa adquireix
maquinària punta en plegat de
xapa
Redacció 26.05.2020 | 23:40

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ja té a les seves instal·lacions la plegadora Amada

d'última generació, una màquina que es va adquirir a la darrera edició de la fira Advanced

Factories gràcies a la signatura d'un acord de col·laboració entre la Fundació Lacetània, titular del

CFP, i la multinacional japonesa.

Aquest nou equipament permetrà al CFP oferir cursos de formació en les tecnologies més

avançades de plegat de xapa, amb la qual cosa el centre esdevindrà l'únic a Catalunya que

disposa de maquinària d'aquestes característiques.

Més informació

Els cursos lingüístics intensius d'estiu del Servei d'Idiomes d'UManresa s'impartiran online.  

La Universitat Catalana d'Estiu suspèn la tercera edició a Manresa.  

El TSJC declara ferma la sentència que obliga el Govern a assumir el finançament de les escoles bressol
de 25 municipis.  
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La plegadora Amada d'última
generació ja és a les instal·lacions
del CFP
La nova màquina permetrà oferir formació en les tècniques més avançades de plegat
de xapa

La plegadora Amada a les instal·lacions del CFP | CFP

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ja té a les seves instal·lacions la plegadora Amada
d'última generació, una màquina que es va adquirir a la darrera edició de la fira Advanced Factories
gràcies a la signatura d'un acord de col·laboració entre la Fundació Lacetània, titular del CFP, i la
multinacional japonesa. Aquest nou equipament permetrà al CFP oferir cursos de formació en les
tecnologies més avançades de plegat de xapa, convertint el centre en l'únic a Catalunya que
disposa de maquinària d'aquestes característiques.

La nova màquina és una plegadora ergonòmica per al processament de peces petites, que permet
el plegat de peces de fins a 1270 mm de llarg. És una màquina còmode i de programació intel·ligent,
dotada d'un control numèric que permet la programació off-line. Disposa d'una àmplia gamma
d'eines, subjeccions i suports de matrius. Té un baix consum elèctric i d'oli, a més de ser poc
sorollosa.

El conveni amb Amada s'afegeix als que el Centre de Formació Pràctica ja té amb altres socis
industrials com Hexagon, Tecnocim, Helion-Tungaloy, Haas o Solidworks i que permeten al CFP
disposar de les darreres tecnologies per continuar sent un centre de referència en la formació
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industrial a Catalunya.
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Tipus d’interès

Euribor 1 -0,083

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 85.859,100 195,57

CAC 40 4.606,240 66,33

COLCAP (Col mbia) 1.072,120 14,46

DAX 11.504,650 113,37

Dow Jones 25.124,580 659,42

Eurostoxx 50 2.999,220 27,87

FTSE 100 6.067,760 74,48

FTSE MIB 17.860,460 264,56

Ibex 35 7.003,900 147,10

Preu Var.

IGPA ( ) 18.990,320 94,73

Latibex 3.306,100 46,50

Merval (Argentina) 41.330,320 367,59

Mexbol ( ) 36.096,780 264,01

Nasdaq 100 9.476,233 62,24

Nasdaq Comp. 9.421,919 97,33

Nikkei 225 21.271,170 529,52

S&P 500 3.011,730 56,28

Stoxx 50 2.881,880 4,85

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 87,350 86,15 89,65 2,00 2,34 -6,88

ACERINOX 7,020 6,82 7,08 0,20 2,93 -30,11

ACS CONST. 24,080 22,19 24,18 2,13 9,70 -32,45

AENA 128,500 122,70 129,30 6,70 5,50 -24,63

AMADEUS IT 47,240 46,03 47,63 1,43 3,12 -35,11

ARCEL.MITTAL 8,735 8,44 8,76 0,43 5,15 -44,08

B. SABADELL 0,307 0,28 0,31 0,03 10,59 -70,49

BANKIA 0,872 0,80 0,87 0,08 10,32 -54,14

BANKINTER 3,922 3,71 3,94 0,24 6,66 -39,96

BBVA 2,825 2,69 2,83 0,17 6,60 -43,31

CAIXABANK 1,718 1,61 1,73 0,13 8,02 -38,62

CELLNEX TELECOM 48,690 48,25 50,80 -2,11 -4,15 26,90

CIE AUTOMOT. 15,890 15,31 16,55 0,66 4,33 -24,62

ENAGAS 21,130 20,68 21,13 0,28 1,34 -7,08

ENCE 2,721 2,66 2,76 0,00 0,15 -25,86

ENDESA 20,720 20,52 20,94 0,20 0,97 -12,90

FERROVIAL 24,250 23,95 24,78 0,13 0,54 -10,09

GRIFOLS 29,910 29,54 30,07 0,00 0,00 -4,84

IBERDROLA 9,252 9,17 9,31 0,11 1,18 0,78

INDITEX 23,830 23,77 24,20 0,28 1,19 -24,23

INDRA A 7,220 7,07 7,45 0,19 2,70 -29,08

INM.COLONIAL 7,980 7,79 8,12 0,28 3,57 -29,75

INT.AIRL.GRP 2,620 2,44 2,64 0,19 7,95 -63,71

MAPFRE 1,608 1,55 1,62 0,06 4,08 -31,86

MASMOVIL 17,630 17,42 18,38 -0,37 -2,06 -13,32

MEDIASET ESP 3,186 3,10 3,25 0,06 1,98 -43,71

MELIA HOTELS 5,000 4,48 5,24 0,60 13,64 -36,39

MERLIN PROP. 7,700 7,33 7,82 0,43 5,91 -39,80

NATURGY 16,330 15,76 16,36 0,42 2,67 -27,10

RED ELE.CORP 15,525 15,53 15,98 -0,30 -1,90 -13,39

REPSOL 8,616 8,47 8,64 0,22 2,60 -38,15

SANTANDER 2,050 1,97 2,05 0,11 5,86 -45,04

SIEMENS GAMESA 14,480 14,01 14,56 0,40 2,80 -7,39

TELEF NICA 4,061 4,03 4,26 -0,16 -3,88 -34,78

VISCOFAN 57,600 57,20 59,95 -2,15 -3,60 22,29

Divises
Preu Var.% 

$ 1,098 0,72

118,070 -0,58

0,890 0,48

Franc 1,061 -0,16

Corona ueca 10,561 -0,19

$ 1,513 0,70

$ 1,650 0,89

Petroli

Brent 21 35,59

Metalls

Or 1.712,3

El ministre de l’Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, va de-
fensar ahir la destitució del coro-
nel de la Guàrdia Civil, Diego Pé-
rez de los Cobos, i va emmarcar-
ho en «l’impuls» i en la «remode-
lació d’equips dins l’àmbit de la
màxima confiança».

Durant la compareixença pos-
terior al Consell de Ministres,
Marlaska va assegurar que Inte-
rior està remodelant el cos policial
i que tot plegat va començar amb
el nomenament de la directora
general de la Guàrdia Civil, María
Gámez, el mes de gener. Marlaska
va dir que després dels seus més
de 30 anys de carrera judicial té
molt «clares» les competències
que té un ministre i les que té un
jutge. En aquest sentit, va afirmar:

«No conjugo la paraula ingerèn-
cia, ni la conjugaré mai».

Segons Marlaska, el relleu «no
té cap altra raó que la pèrdua de
confiança». «Respecto les refe-
rències o al·legacions de les asso-
ciacions judicials i professionals,
però és un procés normal d’actua-
lització i substitució dels equips»,
va afirmar. Marlaska va desvincu-
lar la decisió de destituir Pérez de
los Cobos de l’informe que la
Guàrdia Civil va enviar a la jutges-
sa que investiga les mobilitza-
cions del 8-M. 

El ministre va assegurar que la
decisió s’emmarca en els canvis
iniciats el mes de gener i que bus-
quen impulsar el cos policial.
També va dir que aquest tipus de
decisions no es prenen en un dia
i va lloar la tasca del coronel: «Té

un currículum i un historial
exemplar». 

El ministre va insistir que no hi
ha cap «circumstància estranya
en la decisió» i que no es tracta de
«perdre o no perdre la confiança
sinó d’envoltar-se de les persones
de més confiança». En aquest
sentit, va dir que la pandèmia va
aturar el procés de renovació i que
la fase de desescalada permet «re-
prendre alguns canvis». 

D’altra banda, va assegurar que
la dimissió, anunciada ahir, del di-
rector adjunt operatiu de la Guàr-
dia Civil (DAO), Laurentino Ceña,
estava acordada i prevista per al 2
de juny. Marlaska va anunciar que
el substituirà el general de divisió,
que s’ascendirà a tinent general,
Pablo Salas Moreno, ara cap del
servei d’Informació del cos.

ACN MADRID

Marlaska afirma que té
«clares» les competències
d’un ministre i les d’un jutge
El ministre nomena nou director adjunt de la Guàrdia Civil, diu que la
dimissió de Ceña estava prevista i anuncia l’últim tram d’equiparació del cos 

MONCLOA

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska

El Centre de Formació Pràctica
de Manresa ja té a les seves
instal·lacions la plegadora Amada
d’última generació, una màquina
que es va adquirir a la darrera edi-
ció de la fira Advanced Factories
gràcies a la signatura d’un acord
de col·laboració entre la Fundació
Lacetània, titular del CFP, i la mul-
tinacional japonesa.

Aquest nou equipament per-
metrà al CFP oferir cursos de for-
mació en les tecnologies més
avançades de plegat de xapa, amb
la qual cosa el centre esdevindrà
l’únic a Catalunya que disposa de
maquinària d’aquestes caracte-
rístiques. 

REDACCIÓ MANRESA

El CFP de Manresa
adquireix
maquinària punta
en plegat de xapa 

La portaveu del Govern espa-
nyol, María Jesús Montero, va re-
butjar ahir un cop més incorporar
la figura del relator a la mesa de
negociació entre els governs cata-
là i espanyol. Ho va fer en resposta
a les manifestacions de l’expresi-
dent de la Generalitat Carles Puig-
demont, que considera «impres-
cindible» aquesta figura després
que l’executiu es desdigués del
seu acord amb Bildu per a la prò-
rroga de l’estat d’alarma.

Segons Montero, «els millors
relators i testimonis» de les actua-
cions dels govern espanyol «són
el conjunt dels ciutadans» i no cal

cap figura externa en les negocia-
cions. En tot cas, Montero va in-
sistir que el seu executiu repren-
drà la mesa de diàleg quan la crisi
del covid-19 estigui «controlada».

Montero va apuntar que les de-
claracions que l’expresident de la
Generalitat va fer durant una tro-
bada amb mitjans catalans orga-
nitzada per l’Eurocambra i el
Col·legi de Periodistes no la sor-
prenen. «No difereixen en res al
que diu sempre Puigdemont, que
sempre ha cregut que es necessi-
ten determinades figures perquè
el govern d’Espanya no té credi-
bilitat. Ell mai no ha donat credi-
bilitat a aquest govern» va dir.  

ACN MADRID

La Moncloa reprendrà 
la mesa de diàleg quan 
el virus estigui «controlat»

Regió7DIMECRES, 27 DE MAIG DEL 202016

ARREU/ECONOMIA



Compartir a TwitterCompartir a Facebook

Regió7 » Economia

El CFP permetrà el setembre obtenir
un certificiat de SolidWorks
Redacció 07.07.2020 | 22:29

El Centre de Formació Pràctica farà per primera vegada, aquest mes de setembre, la prova per obtenir

un certificat oficial de SolidWorks. Es tracta d'un examen que avalua l'experiència i els coneixements

dels alumnes en aquest programa de disseny assistit per ordinador i que és reconegut per les empreses

industrials d'arreu del món. El certificat que es podrà obtenir al CFP és el CSWA–Academic, el bàsic i el

primer que s'ha d'obtenir. S'adreça a alumnes amb una experiència mínima d'entre 6 i 9 mesos i amb

coneixements fonamentals del programa.

Fer la prova és gratuït però les places són limitades i cal inscriure's prèviament a cfp@cfp.cat. Els

alumnes que s'inscriguin podran, abans de fer l'examen, accedir a l'aplicació SolidWorks Student

Premium i a recursos de formació en línia i exàmens de pràctica. Un cop superada la prova, tindran

accés a cursos online de SolidWorks i a la samarreta oficial del programa.

Més informació

Fem Poble proposa crear una comissió d'investigació sobre la seguretat de la mina de Sallent.  

Súria homenatja cosidores voluntàries de mascaretes durant el confinament.  

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà aplega productors de la comarca en un networking.  
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El CFP oferirà el mes de setembre la
possibilitat d'obtenir un certificat
oficial de SolidWorks
La certificació té reconeixement mundial i avalua els coneixements en aquest
programa de disseny assistit per ordinador

Examen de SolidWorks | CFP

El Centre de Formació Pràctica farà per primera vegada, aquest mes de setembre, la prova per
obtenir un certificat oficial de SolidWorks. Es tracta d'un examen que avalua l'experiència i els
coneixements dels alumnes en aquest programa de disseny assistit per ordinador i que és
reconeguda per les empreses industrials d'arreu del món. El certificat que es podrà obtenir al CFP
és el CSWA - Academic, el bàsic i el primer que s'ha d'obtenir. S'adreça a alumnes amb una
experiència mínima d'entre 6 i 9 mesos i amb coneixements fonamentals del programa.

Fer la prova és gratuït però les places són limitades i cal inscriure's prèviament a cfp@cfp.cat
(mailto:cfp@cfp.cat) . Els alumnes que s'inscriguin podran, abans de fer l'examen, accedir a
l'aplicació SolidWorks Student Premium i a recursos de formació en línia i exàmens de pràctica. Un
cop superada la prova, tindran accés a cursos on-line de SolidWorks i a la samarreta oficial del
programa.

La realització de les proves oficials de SolidWorks és fruit de l'acreditació del Centre de Formació
Pràctica com a Centre SolidWorks, el que li ha permès ampliar l'oferta formativa en l'àmbit de la
fabricació mecànica i acreditar els alumnes amb certificats oficials reconeguts internacionalment.
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SolidWorks és un programa àmpliament utilitzat al sector industrial en els àmbits del disseny de
peces i conjunts 3D, mecanismes i cinemàtica, anàlisi i simulació per elements finits, simulació de
fluids, motlles d'injecció, sistemes elèctrics, mecanitzat per control numèric, fabricació additiva,
disseny sostenible, visualització avançada i documentació tècnica.

Gràcies a això el CFP ha esdevingut centre certificador de SolidWorks. Aquesta certificació es fa
mitjançant exàmens unificats internacionalment, que tenen validesa per tota la vida professional de
l'alumne i són molt bon valorats per les empreses industrials a l'hora de seleccionar especialistes
amb coneixements pràctics.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració del CFP amb l'empresa CIMWorks,
partner educatiu de SolidWorks que ofereix el seu assessorament i suport, així com també
continguts formatius professionals per garantir que la preparació dels alumnes estigui a l'alçada de
les exigències de les empreses industrials en les quals treballaran.
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El número 5 de la Muralla del
Carme de Manresa, on fins al mes
de desembre passat hi havia ha-
gut l’Oficina d’Eficiència Energè-
tica de l’Ajuntament, és l’empla-
çament escollit pel govern muni-
cipal per ubicar un viver d’arte-
sans, un projecte que pretén im-
pulsar el comerç al Barri Antic de
la capital del Bages i alhora una
activitat «històricament impor-
tant» a la ciutat, segons explicava
ahir la regidora d’Indústria, Co-
merç i Activitat, Núria Masgrau.

El local, de 96 metres quadrats,
encabirà tres petits negocis de
venda al detall de productes arte-
sanals. Cadascun dels negocis
ocuparà 36 metres quadrats, 16 a
la planta baixa i 16 al primer pis,
per a magatzem. Un concurs pú-
blic, ja iniciat i obert fins al proper
dia 16, decidirà quins seran els llo-
gaters del local, que gaudiran
d’un lloguer de tres anys, prorro-
gables dos anys més, al preu de
81,90 euros més IVA, una quanti-
tat que inclou el subministrament
de llum i aigua; servei de telefonia
fixa i wifi; un sistema antiincendis
amb el manteniment dels extin-
tors, una assegurança en concep-
te de continent i les reparacions
estructurals de l’edifici que siguin
necessàries. L’Ajuntament inver-
teix 5.000 euros en l’adequació
d’aquest local de propietat muni-
cipal, ubicat just a l’entrada de la
plaça Puigmercadal.

Al viver s’hi podrà allotjar qual-
sevol activitat comercial, llevat de
les agroalimentàries, ja siguin de
roba, bijuteria i joieria o cistelle-

ria, entre d’altres. Per accedir a
una de les tres places comercials
caldrà presentar un projecte em-
presarial que impliqui la creació
d’una nova empresa o la consoli-
dació d’una de recent. També s’hi
poden acollir empreses que no
hagin fet venda al detall en els dar-
rers cinc anys en un local comer-
cial (exceptuant la venda no se-
dentària). Els sol·licitants també
hauran de disposar d’un pla d’em-
presa. I caldrà que comercialitzin
algun producte que, totalment o
parcialment, estigui elaborat o
manipulat al Bages, o bé que vul-
guin desenvolupar una activitat

comercial o d’artesania relaciona-
da amb algun producte del qual
no hi hagi oferta a Manresa.

Masgrau va presentar ahir el
projecte, juntament amb la regi-
dora de Centre Històric, Claudina
Relat, com una aposta per l’«em-
prenedoria» i va assegurar que es
tracta d’una iniciativa «única a
Catalunya, innovadora i experi-
mental». Relat, per la seva banda,
va destacar el fet de la proximitat
del local al renovat mercat de
Puigmercadal, amb el seu nou bar
i el futur supermercat cooperatiu.
«Serà un espai de vida», va con-
cloure. 

CARLES BLAYA MANRESA

L’Ajuntament de Manresa impulsa
un viver comercial per a artesans
Obert un concurs per llogar a negocis d’artesania tres espais en un local al número 5 de la Muralla del Carme

CARLES BLAYA

Les regidores Claudina Relat i Núria Masgrau, a l’entrada del local del número 5 de la Muralla del Carme

El Govern català ha autoritzat
«una aportació anual de 5 mi-
lions» per a la celebració del Con-
grés Mundial de Mòbils, que a
mitjan abril va anunciar que allar-
gava un any, fins al 2024, el seu
compromís amb Barcelona.
L’acord precisa que es tracta d’una
aportació a la Fundació Mobile
World Capital Barcelona de cara
a la celebració del MWC.

«Aquesta aportació anual per
part dels patrons es fa en compli-
ment del protocol subscrit el 2011
per permetre la celebració del
MWC el 2021, així com les actua-
cions aprovades pel patronat de la
fundació destinades a promoure
i fomentar l’ús de les tecnologies
i solucions mòbils a Catalunya»,
assegura l’executiu català, que re-
corda que el Congrés Mundial de
Mòbils té un impacte de 500 mi-
lions.  Després de la suspensió
d’enguany, la propera edició del
MWC està previst que se celebri
entre l’1 i el 4 de març del 2021. 

EFE BARCELONA

El Govern aporta
5 milions per a la
celebració del
Congrés de Mòbils

El Centre de Formació Pràctica
farà per primera vegada, aquest
mes de setembre, la prova per ob-
tenir un certificat oficial de Solid-
Works. Es tracta d’un examen que
avalua l’experiència i els coneixe-
ments dels alumnes en aquest
programa de disseny assistit per
ordinador i que és reconegut per
les empreses industrials d’arreu
del món. El certificat que es podrà
obtenir al CFP és el CSWA–Acade-
mic, el bàsic i el primer que s’ha
d’obtenir. S’adreça a alumnes
amb una experiència mínima
d’entre 6 i 9 mesos i amb coneixe-
ments fonamentals del programa.
Fer la prova és gratuït però les pla-
ces són limitades i cal inscriure’s
prèviament a cfp@cfp.cat. Els
alumnes que s’inscriguin podran,
abans de fer l’examen, accedir a
l’aplicació SolidWorks Student
Premium i a recursos de formació
en línia i exàmens de pràctica. Un
cop superada la prova, tindran ac-
cés a cursos online de SolidWorks
i a la samarreta oficial del progra-
ma. 

REDACCIÓ MANRESA

El CFP permetrà
el setembre
obtenir un
certificiat de
SolidWorks

Endesa incrementarà el 20% el
control remot de la xarxa elèctrica
de la Catalunya Central. Així, de
cara a final del 2021, preveu que
els punts telecomandats ascen-
deixin fins als 1.220 o, el que és el
mateix, que una de cada cinc ins-
tal·lacions es controli a distància.
L’objectiu, explica la companyia
en un comunicat, és reduir el

temps de resposta en cas d’una
eventual incidència, ja que agilit-
za la localització de l’avaria i, al-
hora, permet fer maniobres a dis-
tància i en temps real sense neces-
sitat de desplaçar-hi personal.

L’actuació és una de més desta-
cades del Pla d’inversions d’En-
desa per a les comarques centrals,
que té un pressupost de 57 mi-
lions d’euros per als pròxims tres

anys (2021-2023). A banda, se-
gons l’empresa, la inversió per-
metrà desenvolupar, reforçar i in-
crementar la intel·ligència de la
xarxa elèctrica d’alta, mitjana i
baixa tensió a totes les comarques
on opera la companyia i donar
resposta a les seves necessitats de
creixement a més curt termini.
També, afegeixen des d’Endesa,
permetrà «apostar de manera fer-

ma i inequívoca per la reactivació
econòmica del territori».

Per elaborar les properes ac-
tuacions, expliquen, s’ha fet una
estimació de l’evolució de la de-
manda per tal de planificar les no-
ves infraestructures i el volum i la
ubicació dels nous subministra-
ments. També preveuen avançar
«en la digitalització de la xarxa per
millorar la seva operativitat».

ACN BARCELONA

Endesa preveu incrementar el 20% el control remot
de la xarxa elèctrica de la Catalunya Central 
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ECONOMIA

 El 56% dels funcionaris de
l’Administració General de
l’Estat a Catalunya, xifra que
equival a 6.776 persones, ja està
exercint la seva feina de manera
presencial, segons la delegació
del Govern a Catalunya. 

56%
ELS FUNCIONARIS DE
L’ESTAT EN TREBALL

PRESENCIAL

LA DADAEL SECTORLA XIFRA

Marcadors

 La CE augmentarà al 70% el
finançament europeu per a
programes de promoció del vi,
el que suposa un nou
increment del 10% després
que ja s’hagués augmentat del
50% al 60% el gener

70%
EL FINANÇAMENT

EUROPEU A LA
PROMOCIÓ DEL VI

 El tèxtil ha reduït el 25,8%
les vendes el juny, segons
Acotex. Durant l’any, la
caiguda ha estat del 39,2%.
Acotex reclama la condonació
dels impostos, les taxes i les
quotes a la Seguretat Social.

Tèxtil
LES VENDES CAUEN

EL 25,8% EL MES
DE JUNY

PROMOCIÓ DEL COMERÇ AL BARRI ANTIC L’Ajuntament de Manresa vol promocionar el Barri Antic i l’artesania
amb un projecte que preveu obrir un local municipal a la venda de productes artesans de proximitat

LA CLAU
Un edifici municipal
 L’Ajuntament va adquirir la
finca de la Muralla del Carme
número 5 el 1984. Afectat pel
POUM (que preveu ampliar
l’espai públic davant del mer-
cat), ha acollit, entre d’altres,
la botiga Roba Amiga i activi-
tats del Cicle d’Art Vi_Suals.
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